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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MESLEKİ YETERLİLİK

KURSLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/2/2017 tarihli ve 29966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim

Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliğinin adı “Millî Eğitim Bakanlığı Özel

Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliği” şeklinde değiştiril-

miştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “25” ibaresi “40” ibaresi şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Kurslarda eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince

belirlenen ve il millî eğitim müdürlüğüne bildirilen tarihlerde sınavlara alınırlar. Birden fazla

kurs bulunan ilçelerde eğitimleri aynı ay içinde tamamlanan kursların sınavları aynı tarihte ya-

pılır. Ancak kursiyer sayısının fazla olması durumunda farklı günlerde de sınav yapılabilir. Sı-

nav tarihleri sınavdan 5 iş günü önce millî eğitim müdürlüğünce Modüle işlenir.”



“(3) Kurslar, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince tanımlanan sınav tarihinde sınava gi-

recek 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.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde

yer alan “Ulaştırma” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Denizcilik ve Haberleşme” ibaresi ek-

lenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan

“6 ncı maddenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “birinci fıkrasında geçen en az ön lisans me-

zunu olma şartı ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmelik ve eklerinde yer alan “mesleki yeterlilik kurs” ibaresi

“ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurs” şeklinde, “mesleki yeterlilik kursu”

ibareleri “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu” şeklinde, “mesleki yeterlilik

kursuna” ibareleri “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursuna” şeklinde, “mes-

leki yeterlilik kursunda” ibaresi “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursunda”

şeklinde, “mesleki yeterlilik kursunun” ibaresi “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliş-

tirme kursunun” şeklinde, “mesleki yeterlilik kursları” ibareleri “ulaştırma hizmetleri mesleki

eğitim ve geliştirme kursları” şeklinde, “mesleki yeterlilik kurslarında” ibareleri “ulaştırma

hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarında” şeklinde, “mesleki yeterlilik kurslarını”

ibareleri “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarını” şeklinde, “mesleki ye-

terlilik kurslarına” ibareleri “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarına” şek-

linde, “mesleki yeterlilik kurslarından” ibareleri “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve ge-

liştirme kurslarından” şeklinde, “mesleki yeterlilik kurslarının” ibareleri “ulaştırma hizmetleri

mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/2/2017 29966
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Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE YABANCI DİL 

HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNİN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/12/2011 tarihli ve 28148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Ortak Zorunlu Yabancı Dil ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2010 tarihli ve 27598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale

Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkra-

sının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Haftalık ders saati: Bir dersin haftalık teorik ve uygulama saatleri toplamının iki

katını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Yaz dönemi öğretim süresi genel sınav süresi hariç yedi haftadır. Bu süreyi izleyen

hafta içinde genel sınavlar yapılır. Yaz döneminde açılan her ders, haftada, bir yarıyıldaki haf-

talık ders saatinin iki katı olacak şekilde yapılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/6/2010 27598

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 5/12/2012 28488

2- 13/12/2012 28496

3- 21/8/2013 28742

4- 26/10/2016 29869
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Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ AVRASYA SAĞLIK VE SOSYAL
ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrasya Sağlık

ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrasya Sağlık ve Sosyal

Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygu-

lama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Avrasya bölgesindeki mevcut sağlık sistemi alt yapısının tespitini yapmak,
b) Avrasya bölgesindeki devletlerin sağlık sistemine ait ihtiyaçlarını belirlemek,
c) Bölge ülkelerinin sağlık sisteminde mevcut eksikliklerini gidermek için, yöneticileri,

akademisyenleri ve diğer sağlık personelini bilinçlendirmek amacıyla çalıştay ve sempozyum
gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,

ç) Avrasya coğrafyasında, sağlık alanında ve sosyal alanda eğitim işbirliği çerçevesinde
yetkin hekimler tarafından uygulamalar için eğitimler düzenlemek,
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d) Avrasya bölgesinde sağlık alanında ve sosyal alanda her türlü araştırma-geliştirme
(Ar-Ge) faaliyetinde bulunmak ve bu alanda araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek,

e) Avrasya bölgesindeki ülkeler ve ülkelerin sağlık alanında ve sosyal alanda hizmet
veren kurumları arasında öğrenci, öğretim elemanı ve sahasında uzman kişilerin değişim prog-
ramlarıyla yetiştirilmesini sağlamak,

f) Avrasya ülkelerinde sağlık alanında ve sosyal alanda eğitim veren araştırma merkezi,
enstitü ve fakültelerle işbirliği yapmak,

g) İhtiyaç tespit edilen bölgelerde ihtiyacın türüne göre  yükseköğretim kurumları aç-
mak,

ğ) Avrasya ülkelerinde sağlık işletmeciliği konusunda rehberlik ve öncülük yapmak,
h) Avrasya ülkeleri arasında farmakoloji alanında etkin bir iş birliği yapmak,
ı) Avrasya ülkelerinde tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli alt yapı desteği ver-

mek,
i) Avrasya bölgesinin sağlık ve sosyal hayatı ile ilgili ülkemizdeki resmi ve sivil toplum

kuruluşlarıyla kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinç düzeylerini artırıcı faaliyetlerde bulunmak,
j) Avrasya bölgesinde sağlık ve sosyal alanlarda yapılan uygulamalar ve saha çalışma-

ları, anketler ve istatistiksel faaliyetleri raporlayarak, yetkili merci ve kurumların dikkatlerine
ve bilgilerine sunmak,

k) Uluslararası sağlık ve sosyal alanda faaliyet gösteren kuruluşları ve üniversiteleri
bölgenin sosyal sağlık sorunları hakkında bilgilendirmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:   
a) Avrasya bölgesinde sağlık ile ilgili sistemleri araştırmak, bölgelere ait ihtiyaçları tes-

pit etmek, eğitim desteği vermek ve bunlar için birimler/merkezler kurmak,
b) Bölgede mevcut sağlık ve sosyal alanla ilgili kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları

ve birlikler ile koordineli araştırma projeleri tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak, 
c) Faaliyet amaçlarına uygun bilimsel yayınlar üretmek, yayımlamak, bu doğrultuda

yayınevi kurmak,
ç) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma

projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer,
panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek,

d) Sağlık alanında ve sosyal alanda araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek,
e) Sağlık bilimleri alanındaki ve sosyal bilimler alanındaki eğitim gören öğrencilere

karşılıklı olarak staj ve hizmet içi eğitim imkânı sağlamak,
f) Sağlık alanında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
g) Sağlık teknolojisi alanında ürün ve cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan

çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hususta Avrasya ülkeleri arasında özel veya tüzel ki-
şiler ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

ğ) Sağlık alanında ve sosyal alanda her türlü elektronik ve dijital, görsel ve işitsel eser-
leri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim, slayt, multimedya ürünü ve
benzeri şekillerde süreli veya süresiz olarak yayımlamak,

h) Tıp tarımı alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde yönlendirmede
bulunmak, bu konuyla ilgili proje, uygulama ve araştırmalara destek olmak,

ı) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bu-
lunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin  Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin en üst yöneticisidir ve Rektör tarafından, Üniversi-

tenin öğretim üyeleri arasından, üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden
görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede so-
rumludur.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda  yardımcılarından
birisi Müdüre vekâlet eder.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,
ç) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,
e) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, çalışma ve proje gruplarının çalışmalarını

düzenlemek,
f) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yö-

netim Kuruluna öneride bulunmak, birim ve grup çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu
sağlamak,

g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri
program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-
mak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

ğ) Personel temini ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.
(2) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından üç yıl için gö-

revlendirilen iki öğretim elemanı olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. 
(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla en az iki ayda bir toplanır ve

kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Ku-
rulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim, proje ve çalışma
grubu yöneticileri davet edilebilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,
b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak,
c) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek,
ç) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve

uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak,
d) Yurt içi ve yurt dışı işbirliği ilkelerini belirlemek ve önerilerini karara bağlamak,
e) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, pa-

tent gibi haklara ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit
etmek, ürün ve hizmetlerin ücretlerini belirlemek,

f) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak,
g) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait ça-

lışma programını görüşmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bu-

lunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör ta-
rafından seçilen 5  kişiden oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye
tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, her yıl kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine olağan olarak
toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine de toplanabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili di-

lek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendi-
rilecek personel tarafından karşılanır.  

Mekân, araç ve gereçler
MADDE 15 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç

ve gereç ihtiyacı Rektör tarafından karşılanır.
(2) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, do-

nanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun,

ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Kadın Sorunları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Yüksek İhtisas Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine

ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yüksek İhtisas Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde

yerini alabilmesi bakımından, kadının statüsü ve sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili

ve yeterli kadroların yetiştirilmesi için eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak, yurt içinde ve

yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmak, bu yoldaki

etkinliklere katılmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve dışında kadın sorunları ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişki içeri-

sinde bulunan her konuda araştırma, inceleme, proje yapmak, bu gibi çalışmalara katılmak,
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b) Kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, kon-

feranslar, kongreler ve etkinlikler düzenlemek,

c) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunları ile ilgili ders

ve seminerler verilmesini sağlamak, bu aktivitelere öğrencilerin katılmasını özendirmek,

ç) Kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişiler ile özel kişilerden gelecek istekler doğrultu-

sunda incelemeler ve araştırmalar yapmak, danışmanlık hizmeti sunmak,

d) Yayınlar yapmak ve teşvik etmek, ayrıca bu konuda kitaplık ve arşiv oluşturmak,

e) Yapacağı her türlü faaliyet ile ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yap-

mak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

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

yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilir.  Mü-

dürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona

erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak,

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre

bilgi vermek,

e) Yıllık gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Müdür Yardımcısı 

MADDE 10 – (1) Müdür Yardımcısı, Müdüre yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu

üyelerinden Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir.

Müdür Yardımcısının görev süresi de üç yıldır. Müdürün yokluğunda ona vekâlet eder. Müdü-

rün verdiği işleri ve Yönetim Kurulu toplantılarında kurulun sekreterliğini yapar.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim

üyeleri arasından Müdürün önerisi ile Rektörün görevlendireceği üç üye ile birlikte toplam beş

üyeden oluşur. 
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(2) Görev süresi üç yıldır. Görevlendirmelerdeki usule göre görev süresi uzatılabilir. 

(3) Müdürün çağrısı üzerine ayda bir kere toplanır. Toplantı yeter sayısı salt çoğunluktur.

Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerileri doğrultusunda çalışma gruplarını oluşturmak, yapacakları işleri

düzenlemek,

b) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını, gelir ve gider bütçelerini, gün-

demdeki ilgili projelerini hazırlayarak karara bağlamak ve bunların uygulanmasını denetle-

mek,

c) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan

önerileri karara bağlamak, gerektiğinde Müdüre bu konularda düzenleme yetkisi vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu tarafından önerilen Üniversitenin içinden beş ve

Üniversite dışından konu ile ilgili kamu veya özel kuruluşlardan iki olmak üzere yedi üyeden

oluşur.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin

geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bu-

lunmak,

b) Merkezin genel strateji ve politikalarının oluşturulmasında önerilerde bulunmak,

c) Her yılsonunda, üyelerin kendi bulundukları birimlerin Merkezle ilgili faaliyetlerine

ilişkin hazırlayacakları raporları Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine, Rektör ve Mütevelli Heyeti tara-

fından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyeti Başkanıdır. Mütevelli

Heyeti Başkanı bu yetkisini Rektöre ve/veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Mütevelli Heyeti kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Yüksek İhtisas Üniversitesinden:
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (YİÜSEM): Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Mütevelli Heyeti: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında

verilecek eğitim programlarını düzenleyerek kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş-
birliği geliştirerek, Üniversite personeli ve öğrencilerinin, çeşitli meslek grubu mensuplarının
beceri ve bilgilerini arttırmaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bilimsel bilgiyi yetişkinlerle ve kurumlarla paylaşarak ve kuramsal bilgiyi uygulama

ile bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirerek bireysel ve toplumsal
sorunların çözümüne katkıda bulunmak,

b) Kamuya, özel sektöre, uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda,
ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenle-
mek ve planlamak,

c) Öğrencilerin yanı sıra, sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak,
uzmanlık alanını kapsayan eğitim programları sunmak,

ç) Bölümlerin bağlantılı olduğu diğer programlar konusunda öğrencilerin yetişmesini
sağlamak, 

d) Bölümlere destek olacak alanlarda yapılacak sertifika programları ile öğrencileri
çoklu becerilerle donatmak,
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e) Tam donanımlı insan gücü yetiştirmek için gerekli çalışmaları yapmak,
f) Amaçları doğrultusundaki tüm etkinlikleri yaşam boyu öğrenme, meslek içi eğitim,

kurumlara eğitim sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, çeşitli kesimlere
yönelik konferanslar gibi yollarla gerçekleştirmek,

g) Hayat boyu eğitim çerçevesinde eğitim programları düzenlemek, 
ğ) Faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak

ya da hazırlatmak, faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
h) Üniversite Yönetim Kurulu kararı, Başkanın onayı ile farklı şehirlerde Merkeze ait

şubeler açmak,
ı) Türkiye ve yurt dışındaki üniversiteler ile Merkezin amaçlarına uygun işbirliği yap-

mak, 
i) Kampüs içinde ve dışında katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek,
j) İnternet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim program-

ları sunmak,
k) Uzman konuşmacıların sunacakları günlük seminerleri organize etmek,
l) Ara elemanlar yetiştirmeye yönelik kurslar açmak veya örgün eğitim hizmeti sun-

mak,
m) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversitede iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı

eğitimlerini düzenlemek, eğitime katılanlara eğitim katılım belgesi düzenlemek, yayın hazır-
lamak, danışmanlık yapmak,

n) İlgili mevzuat hükümlerine göre işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda eğitimler dü-
zenlemek, eğitime katılanlara eğitim katılım belgesi düzenlemek, yayın hazırlamak, sertifika
için eğitim programları düzenlemek, danışmanlık yapmak,

o) Personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak, bel-
ge, sertifika ve katılım belgesi vermek,

ö) İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, ruh ve be-
den sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayacak prog-
ramlar geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam za-

manlı öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir. Müdüre yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri Rektörün tek-
lifi ve Başkanın onayı ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görev
süresi de üç yıldır. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması
durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek,
b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,
ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak,
d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak,
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,
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f) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak, Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi, Rektörün teklifi ve Başkanın

onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından, Müdür dahil görevlendirilen
en az üç, en fazla yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi
biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan
daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye seçilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerektiğinde olağanüstü olarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çok-
luğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, ihtiyaçlar doğrultusunda

düzenleyip geliştirmek, Rektörlük kanalıyla Mütevelli Heyetine sunmak ve onaylananları yü-
rütmek,

b) Merkez bünyesinde proje gruplarını oluşturmak ve çalışmaları değerlendirmek,
c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet

alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi,
kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit ederek Müdüre sunmak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Müdürlüğe sunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu tarafından önerilen Üniversitenin içinden beş ve

Üniversite dışından konu ile ilgili kamu veya özel kuruluşlardan iki olmak üzere yedi üyeden
oluşur.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin

geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bu-
lunmak,

b) Merkezin genel strateji ve politikalarının oluşturulmasında önerilerde bulunmak,
c) Her yılsonunda, üyelerin kendi bulundukları birimlerin Merkezle ilgili faaliyetlerine

ilişkin hazırlayacakları raporları Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan, bu yetkisini Rektöre

ve/veya Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Mütevelli Heyeti kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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TEBLİĞ

Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından:

1416 SAYILI KANUN VE BUNA BAĞLI YÖNETMELİK UYARINCA YURT
DIŞINDA LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN

ÖĞRENCİLERE YAPILACAK ÖDEMELER
HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile

kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî burslu
statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca yurt
dışına resmî burslu statüde öğrenime gönderilen öğrenciler ile bu öğrenim seviyelerine hazırlık
amacıyla dil öğrenimi gören öğrencilere ödenecek aylık burs, ödenek ve diğer zorunlu giderlere
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gön-

derilecek Talebe Hakkında Kanun ve 2/10/2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca
yurt dışında resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmeye hak kazanan
öğrencileri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe

Hakkında Kanun ile Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş: Resmî burslu öğrencinin adına öğrenim

gördüğü kurum veya kuruluşu,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Dil öğrenimi: Yurt içi veya yurt dışında esas öğrenim öncesi Bakanlık marifetiyle

düzenlenen yabancı dil kurslarını,
ç) Esas öğrenim: İhtiyaç duyulan hallerde görülen dil, hazırlık veya telafi öğreniminden

sonra başlayan öğrenimi,
d) Hazırlık öğrenimi: Öğrencinin yurt dışında yapacağı esas öğrenime temel oluşturacak

ve esas öğrenim göreceği yükseköğretim kurumu tarafından alınması gerekli görülen eğitimi,
e) Kısmi burslu öğrenci: Resmî burslu statüde öğrenim görmekte iken öğrenim gördüğü

yükseköğretim kurumundan veya bu kurum aracılığıyla karşılıksız burs veya asistanlık ücreti
alan ancak aldıkları burs veya ücretin barınma, beslenme, sağlık gibi yaşam giderleri ile okul
ücreti, seminer, konferans, toplantı, teziyle ilgili alan çalışması, kitap, defter, kırtasiye gibi öğ-
renim giderlerini tam olarak karşılamaması nedeniyle devlet tarafından kısmi olarak burs ve-
rilen veya okul ödemeleri karşılanan öğrenciyi,

f) Lisans öğrenimi: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık programı kapsayan yük-
seköğretimi,

g) Lisansüstü öğrenim: Lisans öğrenimine dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık
ve sanatta yeterlilik eğitimini,

ğ) Öğrenim seviyesi: Yurt dışında dil öğrenimi, yüksek lisans, doktora öğrenimini,
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h) Resmî burslu öğrenci: Yurt dışına zorunlu hizmet karşılığında lisans ve lisansüstü
düzeyde öğrenime gönderilen ve masrafları Bakanlık veya adına öğrenim görülen kurum ya
da kuruluşlarca karşılanan öğrenciyi,

ı) Resmî burssuz öğrenci: Resmî burslu statüde öğrenim görmekte iken çeşitli neden-
lerle kendisi için herhangi bir ödeme yapılmayan öğrenciyi,

i) Yönetmelik: Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetme-
liği,

j) Yurt dışı akademik danışman: Öğrencilerin mesleki gelişimini izlemek, alınacak ders-
ler, tez çalışmaları ve akademik süreçlerle ilgili konularda bilgilendirme ve önerilerde bulunmak
üzere yurt dışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen öğretim
elemanını,

k) Yurt dışı temsilciliği: Türkiye Cumhuriyeti eğitim müşavirliğini, eğitim ataşeliğini,
bunların bulunmadığı yerlerde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği veya konsolosluğunu,

l) Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı lisans ve ön lisans öğrenimi ile lisans öğrenimine
dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitimi ile en az dört yarıyılı
kapsayan her kademedeki eğitim ve öğretimin tümünü,

ifade eder.
Yolluklar
MADDE 5 – (1) Her öğrenim seviyesinde bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlık ve

kurumlar hesabına resmî burslu statüde yurt dışına öğrenime gönderilen öğrencilerin yurt dı-
şında görecekleri dil, yüksek lisans veya doktora öğrenimi için gidiş-geliş ekonomi sınıfı uçak,
tren veya otobüs bileti ücretleri ile direkt uçuşlara ulaşım için zorunluluk arz eden şehirlerarası
tren veya otobüs bileti ücretleri öğrencilerin bağlı bulundukları Bakanlık/Kurumca karşılanır.
Uçak bileti bedelinin ödenmesinde bilet veya Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi şir-
ketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletinin ödeme belgesine eklenmesi gerekir. 

(2) Başarısızlık durumu hariç olmak üzere öğrenim ülkesi veya şehri değiştirilen resmî
burslu öğrencilerin uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına verdiği ücret müşavirlik/ataşelik adına
açılan avans/krediden, kurum öğrencilerinin bu kapsamdaki giderleri ise kurumlarınca karşı-
lanır. 

(3) Yurt dışındaki lisans öğrenimini tamamlayıp yüksek lisans öğrenimi için veya yük-
sek lisans öğrenimini tamamlayıp doktora öğrenimi için başka bir şehirdeki üniversiteye giden
resmî burslu öğrencilerin uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına verdiği ücret, müşavirlik/ata-
şelik adına açılan avans/krediden ödenir. Kurum öğrencilerinin bu tür harcamaları ise ilgili ku-
rumca karşılanır. 

(4) Hangi nedenlerle olursa olsun öğrencilikle ilişiği kesilen veya öğrenimlerini tamam-
lamadan yurda kesin dönüş yapacak resmî burslu öğrencilere Türkiye’ye dönebilmeleri için
istemeleri hâlinde müşavirlik/ataşelik onayı ile uçak bileti temin edilir ve ücreti müşavirlik/ata-
şelik adına açılan avans/krediden; kurum öğrencilerinin ücreti ise bağlı olduğu kurumca ödenir. 

(5) Esas öğrenim için başka şehir/ülkedeki üniversitelerden başvuru, giriş sınavı veya
kayıt konusunda bizzat görüşmek üzere davet aldığını yurt dışı akademik danışman/okul veya
zorunlu hallerde yurt dışı temsilciliklerinin yazısıyla belgelendiren resmî burslu öğrencilere
de en fazla iki üniversiteye gidiş-dönüş için uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına ilişkin yol
masrafı müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden; kurum öğrencilerinin masrafı ise bağlı
olduğu kurumca karşılanır. Öğrencinin bu daveti yurt dışı akademik danışman/okul veya zo-
runlu hallerde yurt dışı temsilciliklerinin yazısıyla Bakanlığa belgelendirmesi hâlinde ülke içi
iç hat ve Türkiye’ye gelişi bağlantılı uçuş olarak Bakanlık öğrencilerinin masrafı Bakanlıkça,
kurum öğrencilerinin masrafı ise kurumca verilebilir.
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(6) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı
bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık
ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harca-
maların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercü-
melerinin bulundukları ülkelerdeki Büyükelçilik/Konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/Ku-
ruma gönderilmesi gerekir.

Yurt içi aylığı 
MADDE 6 – (1) Resmî burslu öğrencilere ödenecek yurt içi aylık burs miktarı; lisans

öğrencileri için 575 TL, lisansüstü öğrencileri için 1.150 TL’dir. 
(2) Öğrencilerin aylık burslarının günlük hesaplanmasında; 31 gün süren aylar için aylık

burs miktarı 31’e bölünerek, 30 gün süren aylar ile şubat ayı için 30’a bölünerek hesaplanır.
Yurt içinde dil öğrenimi gören öğrencilerden öğrenimini tamamlayanların aylık bursları öğre-
nim süresinin ay içerisinde sona ermesi hâlinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir. 

(3) Yurt dışında burslu statüde lisans öğrenimi yapmaya hak kazanmış öğrencilerden,
yurt dışına gönderilinceye kadar kazanmış oldukları hazırlık sınıfları dâhil olmak üzere üni-
versitelere devam edenlere, bir öğretim yılını aşmamak kaydıyla lisans seviyesinde yurt içi
bursu ödenir.

(4) Resmî burslu lisans öğrencilerinin yurt içi aylık bursları, taahhüt ve kefalet senedi
düzenlemiş olmaları kaydıyla dil öğrenimine veya kazandıkları programdaki esas öğrenime
başladıkları tarihe kadar ödenir.

(5) Bakanlık kararı ile geçici bir süre için Türkiye’de tedavi edilmek veya tez çalışma-
larında bulunmak üzere yurda gelmeleri uygun görülen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık
bursu, bulundukları yabancı ülke için öngörülen aylık burs tutarı üzerinden; Türkiye’de bir de-
fada veya fasılalı olarak bir yılda toplam iki aydan fazla kalmaları hâlinde ise ikinci ayın biti-
minden itibaren yurt içi aylık burs miktarı üzerinden ödeme yapılır.

(6) Öğrenimlerini veya stajlarını bitirip yasal süre olan iki ay içerisinde yurda dönerek
zorunlu hizmet karşılığı bir göreve atanmalarını isteyen resmî burslu öğrencilere, 1416 sayılı
Kanun uyarınca, yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlayıp yurda dönen ve görev talep edenlere,
görev talep tarihi ile atamalarının onaylandığı tarih arasında, 90 günden fazla olmamak üzere
yurt dışında öğrenim gördükleri ülke için ödenmekte olan yurt dışı aylığının yarısı kadar aylık
ödeme yapılır. Ödemede ilk defa göreve başlama tarihi, kurun hesaplanmasında ise öğrencinin
görev talep dilekçesini verdiği günün döviz satış kuru esas alınır. Verilen burs ödül niteliğinde
olup mecburi hizmete sayılmaz. Ancak öğrencinin görev talep ettikten sonra tazminata geçmesi
hâlinde borcuna sayılır.

Yurt dışı aylığı, ek ödenek ve okul ücretleri
MADDE 7 – (1) Yurt dışına gönderilen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu

peşin olarak ödenir. Bu iki aylık burs, öğrencilerin öğrenime başladıkları tarihi izleyen ayba-
şından itibaren iki aylık bursunu karşılamak üzere verilir. Ayrıca öğrenime başladıkları tarih
ile ilk aybaşı arasındaki süre için de kısıtlı burs ödenir. Kısıtlı burs ve ek ödenek, öğrencinin
öğrenime başlama yazısı Bakanlığa veya adına öğrenim gördüğü kuruma ulaştığında verilir.
Burs başlama tarihinin belirlenmesinde öğrencilerin fiilen öğrenime başlama tarihi esas alınır;
ancak yurt dışına çıkan öğrencilerden eğitim gördüğü kurumca zorunlu oryantasyon programına
tabi tutulanların burs başlama tarihi oryantasyon eğitimine başladığı tarih olarak esas alınır. 

(2) Bir üst öğrenime devam edecek veya ülke değişikliği yapacak resmî burslu öğren-
cilerin istemeleri hâlinde gidecekleri ülke için ilk iki aylık avans işlemi yapılabilir. Ancak okul
değişikliği yapacak öğrenciler, okullarından herhangi bir borç ya da alacaklarının olup olma-
dığına dair okul yazısı ve en son aldığı aylığı belirten bir yazıyı müşavirlik/ataşelik, konsolosluk
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ve Bakanlığa iletmekle yükümlüdürler. Yüksek lisans veya doktora öncesinde hazırlık öğrenimi
görecek öğrenciler için hazırlıktan yüksek lisans veya doktora öğrenimine geçişte avans uy-
gulaması yapılmaz.

(3) Yurt dışında lisans öğrenimi gören resmî burslu öğrencilere Ek-1 (I) numaralı cetvel,
dil ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik) öğrenimi gören
resmî burslu öğrencilere Ek-1 (II) numaralı cetvel üzerinden aylık burs ödemesi yapılır.

(4) Öğrencilerin aylık burslarının günlük hesaplanmasında; 31 gün çeken aylar için aylık
burs miktarı 31’e bölünerek, 30 gün çeken aylar ile şubat ayı için 30’a bölünerek hesaplanır.

(5) Ödemeleri Bakanlıkça yapılan resmî burslu statüde öğrenim gören öğrencilerin aylık
bursları avans/kredi açılmadan müşavirlik/ataşelik resmî hesaplarına; müşavirlik/ataşelik bu-
lunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerde ise öğren-
cilerin şahsi hesaplarına aktarılacak şekilde Bakanlıkça işlem yapılır. 

(6) Lisans öğrenimini tamamlayan resmî burslu öğrencilere, lisansüstü öğrenime baş-
ladıkları tarihten itibaren Ek-1 (II) numaralı cetvel üzerinden ödeme yapılır.

(7) Resmî burslu öğrencilere, kitap, defter, kırtasiye ve benzeri giderlerini karşılamak
üzere aylık burs tutarının onikide biri tutarında her ay ek ödenek olarak verilir.

(8) Resmî burslu öğrencilere aylık burs olarak transfer edilecek miktarlar, Ek-1 (I) ve
(II) numaralı cetvellerde yabancı para cinsinden gösterilmiştir. Buna göre;

a) Yurt dışına gönderilecek öğrencilerin ilk iki aylık bursları o günkü döviz satış kuru
üzerinden; halen yurt dışında öğrenim görmekte olan resmî burslu öğrencilerin aylık bursları
ve diğer ödemeleri ise ödemenin yapıldığı tarihten önceki ayın son işgünündeki döviz satış
kuru üzerinden hesaplanır.

b) Resmî burslu öğrencilerden Türkiye’de peşin ödenen ilk iki aylık bursunu dövize
çevirenler ile müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme im-
kânı bulunmayan ülkeler için okul ödemesi şahsi hesaplarına yapılanlara, tahakkuk tarihindeki
döviz satış kuru ile cari efektif satış kuru arasındaki fark da ilgili kurumca ödenir. 

(9) Yurt dışında öğrenim görmekte iken resmî burslu statüde öğrenim görmeye hak ka-
zanan öğrencilerin yurt dışı aylık bursları ve diğer harcamaları taahhüt ve kefalet senedi dü-
zenlemiş olmaları kaydıyla resmî burslu öğrenciliğe hak kazandıkları tarih itibarıyla ödenir.

(10) Yurt dışında öğrenim görmekte iken, zorunlu hallerde Bakanlık kararı ile geçici
süre için yurda çağrılan resmî burslu öğrencilerden, tekrar yurt dışına çıkıp öğrenimlerine de-
vam etmelerine karar verilenlere ilk iki aylık bursları peşin olarak verilebilir.

(11) Yurt dışında dil, hazırlık, yüksek lisans veya doktora öğrenimi gören resmî burslu
öğrencilerden öğrenimini tamamlayanların aylık bursları öğrenim süresinin ay içerisinde sona
ermesi hâlinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir; yüksek lisans veya doktora öğrenimine
başladıkları tarihten itibaren de yeniden tahakkuk ettirilir. Bu öğrenim seviyelerine bağlı uzatım
sürelerinde de aynı esaslara göre işlem yapılır.

(12) Yalnız yüksek lisans öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilenlerden başarılı
olup doktora yapmasına izin verilenlerin aylık bursları ise yüksek lisans öğrenim süresinin ay
içerisinde sona ermesi hâlinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir; doktoraya başladıkları
tarihten itibaren de yeniden tahakkuk ettirilir ve kendilerinden bununla ilgili taahhüt ve kefalet
senedi alınır. Ancak on birinci fıkra ile bu fıkra uyarınca yapılacak ödemelerde aynı ay içeri-
sinde hem yüksek lisans hem de doktora için ayrı ayrı burs ödenmez.

(13) Resmî burslu öğrencilere döviz kuru, döviz cinsi değişikliği ile maaş artış farkından
dolayı eksik ödeme yapılmış ise aradaki fark ilgili kurumlarca ödenir, fazla ödeme yapılmışsa
ilgili kurum tarafından kesilir.
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(14) Bursların öğrencilere fazla ödenmesi durumunda, bu durum öğrencilere tebliğ edil-
dikten sonra, fazla ödenen bursların öğrenciler tarafından iade edilmesi zorunludur. Ancak öğ-
renime devam edecek öğrenciler için fazla ödenen bursları, alacakları burslarına mahsup edilir.
Burslar TL cinsinden iade edilecekse, öğrencilerin iade için ödemeyi yapacağı tarihteki günün
efektif döviz satış kuru esas alınarak hesaplanır. 

(15) Resmî burslu öğrencilerin askerlik hizmetlerini yaptıkları süre ile resmî burssuz
ve burssuz izinli sayıldıkları bekleme sürelerinde burs ödenmez.

(16) Müşavirlik/ataşelikten veya Bakanlıktan izin almadan yurda dönen resmî burslu
öğrencilerin bursları kesilir. 

(17) Kurumlar adına yurt dışında yüksek lisans öğrenimi gören ve eğitimlerini tamam-
layan öğrencilere alanlarında eğitim gördükleri konularla ilgili olmak ve süresi üç ayı aşmamak
üzere bulundukları ülkelerdeki kurum veya kuruluşlarda teknik bilgi ve görgülerini artırmak
üzere staj yapmalarına eğitim müşavirlik/ataşelik teklifi üzerine ilgili kurumca izin verilebilir
ve bu süre için öğrenciye bulunduğu ülkeye göre yurt dışı bursu verilebilir.

(18) Bu Tebliğin ekindeki listelerde yer almayan ülkelere öğrenci gönderilmesi hâlinde,
bu ülkelerde verilecek burs miktarları, Millî Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müşte-
reken belirlenir.

(19) Okul ücretleri ilgili dönemin bütünü dikkate alınarak ödenir.
(20) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı

bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık
ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harca-
maların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercü-
melerinin bulundukları ülkelerdeki Büyükelçilik/Konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/Ku-
ruma gönderilmesi gerekir. 

Yurt içinde dil öğrenimi
MADDE 8 – (1) 1416 sayılı Kanun uyarınca resmî burslu öğrenim hakkı kazananlardan

yabancı dil öğrenimlerini yurt içinde yapması uygun görülenlerin yurt içi bursları, dil kursu ve
diğer öğrenim giderleri, Bakanlık bütçesinin Yurt Dışı Burslar tertibinden ödenir. Kurum öğ-
rencilerinin giderleri ise ilgili kurumlar tarafından karşılanır.

(2) Resmî burslu öğrencilerin 12 aya kadar olan yurt içi dil kurslarının ücretleri öğren-
cilerin ilgili kurstan aldıkları fatura beyanına göre ödenir. Öğrencilere ödenecek aylık dil kursu
ücreti kursa katılım sağlanan takvim yılındaki aylık yurt içi burs miktarını geçemez. 

(3) Dil öğrenimlerini yurt içinde yapacak olan resmî burslu öğrencilerin bursları, 6 ncı
maddenin birinci fıkrasında belirtilen miktarlar üzerinden ödenir. Yurt içi aylığı, dil kursuna
başlanılan tarihten itibaren dil kursunun bitimini takip eden aybaşına kadar kesintisiz olarak
ödenir.

(4) Yurt içi dil kursları kapsamında öğrenim gören öğrencilere talep etmeleri halinde
yurt içi bursu ödenmeden yalnızca kurs ücretleri ödenebilir.

Tez ve alan çalışmaları
MADDE 9 – (1) Bakanlık, yükseköğretim kurumları veya öğrenim giderleri Bakanlıkça

karşılanan kamu kurum ve kuruluşları adına öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden tez ça-
lışması veya tezi ile ilgili alan çalışması yapmak üzere seminer, konferans veya bilimsel bir
toplantıya katılmaları ya da sanat dallarında öğrenim görenlerin eğitim, konser, sergi, müze,
opera ve benzeri bir sanatsal faaliyete gitmeleri öğrenim gördükleri eğitim kurumunca zorunlu
görülen öğrencilere en az iki ay önceden başvurmaları halinde yurt dışı temsilciliklerince izin
verilebilir ve bunların durumları Bakanlığa bildirilir. Öğrencilerin yapılan çalışmaları belge-
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lendirmesi zorunludur. Belgelendirilmeyen ya da yurt dışı temsilciliğince onaylanmayan ça-
lışmalar için herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler kendilerine yapılmış olan
harcamaları geri ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim giderleri kurumlarınca karşılanan öğren-
cilerin bu kapsamdaki izinleri adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça verilebilir ve bun-
ların durumları Bakanlığa bildirilir.

(2) Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden tez veya teziyle ilgili alan
çalışmasına ilişkin detaylı çalışma programını, çalışma tarihinden en az iki ay önceden müşa-
virlik/ataşeliğe sunan ve izin verilen öğrencilere lisans, yüksek lisans ve doktora için her öğ-
renim seviyesinde en fazla iki defa olmak üzere gidiş-dönüş uçak bileti bedeli Bakanlık/müşa-
virlik/ataşelik veya ilgili kurumca karşılanır. Çalışmanın yapılacağı ülkede iki aydan fazla ka-
lınması hâlinde bu ülkenin burs tutarı esas alınarak ödeme yapılır. Ayrıca teziyle ilgili çalışma
yapan bu öğrencilere çalışma programlarında yer alan konu ve bölgelerine göre belgelendirilmiş
tren, otobüs ve uçak bileti ücretlerinin tamamı ile tez çalışmalarının gerektirdiği malzeme gi-
derlerinin en çok bir aylık yurt dışı bursu kadar olan kısmı Bakanlık/müşavirlik/ataşelik veya
ilgili kurumca ödenir. 

(3) Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden, tez konusu Türkiye ile mu-
kayeseli bir çalışma olan ve gerekli dokümanların mutlaka Türkiye’den şahsen temini için yur-
da gelmeleri zorunlu olup yapacağı çalışma ile ilgili detay programını çalışma tarihinden iki
ay önceden müşavirlik/ataşeliğe sunan ve izin verilenlere, lisans, yüksek lisans ve doktora için
her öğrenim seviyesinde en fazla iki defa olmak üzere yurda geliş-dönüş uçak bileti bedeli
ilgili kurumca karşılanır. Türkiye’de iki aydan fazla kalmaları hâlinde yurt içi burs tutarı esas
alınarak ödeme yapılır. Ayrıca yurtta tezle ilgili çalışma yapan bu öğrencilere çalışma prog-
ramlarında yer alan konu ve bölgelerine göre Türkiye’deki belgelendirilmiş tren, otobüs ve
uçak bileti ücretlerinin tamamı ile tez çalışmalarının gerektirdiği malzeme giderlerinin en çok
üç aylık yurt içi bursu kadar olan kısmı bağlı bulunduğu kurumca ödenir.

(4) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı
bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık
ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harca-
maların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercü-
melerinin bulundukları ülkelerdeki Büyükelçilik/Konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/Ku-
ruma gönderilmesi gerekir.

Sağlık giderleri
MADDE 10 – (1) Resmî burslu öğrencilerin yurt dışında sağlık sigortası yaptırması

zorunlu olup sigorta ücretleri ile sağlık sigortasının veya mahallî ödeme imkânlarının kapsamı
dışında kalan sağlık giderleri öğrencilerin bağlı bulundukları kurumca ödenir. Yaptırılacak si-
gortanın standart nitelikte olması esas olup zorunlu sağlık sigorta bedeli her yıl için öğrenim
durumuna göre lisans öğrencileri veya lisansüstü öğrenim gören öğrenciye ödenen yurt dışı
bursunun bir aylık tutarının 1,5 katını aşamaz. 

(2) Bakanlıklar ve kurumlar adına yurt dışına gönderilen resmî burslu öğrencilerin ka-
za/hastalık sebebiyle yurt dışında veya yurt içinde tedavi edilmeleri hâlinde; bu maddedeki sı-
nırlamalar saklı kalmak kaydıyla yurt dışında yaptırılmış olan ve sağlık sigortası kapsamı dı-
şında kalan muayene ve tedavi masrafları ile yurt içindeki muayene ve tedavi masrafları, ölüm-
leri hâlinde cenazelerinin Türkiye’de defnedileceği yere kadarki nakil masrafları ile gerekli
görüldüğü hallerde cenazeyi getirmekle görevlendirilecek kişinin yol giderleri bağlı bulunduk-
ları kurumca ödenir. Ancak yurt içinde meydana gelen trafik kazaları sebebi ile oluşacak tedavi
giderleri için herhangi bir ödeme yapılmaz. 
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(3) Resmî burslu öğrencilerden geçirmekte oldukları rahatsızlıkları nedeniyle derhâl
yurda dönmeleri gerekli görülenlerin dönüş uçak bileti ücreti ve refakat gerekiyorsa refakatçinin
gidiş-dönüş uçak bileti ücreti ilgili kurumca ödenir.

(4) Yurt dışında öğrenim görürken rahatsızlanan ve rahatsızlığı nedeniyle öğrenim ku-
rumuna devam edemeyen resmî burslu öğrencilerin, tedavilerinin iki aydan fazla süreceğinin
tespit edilmesi ve hastane giderlerinin sigortasınca ödenmemesi hâlinde, hastane/üniversite,
sağlık merkezi yetkililerinin onayı alınarak tedavileri yurtta yaptırılır. Tedavi için yurda gel-
meleri müşavirlik/ataşelikçe uygun görülen öğrencilerin, yurt dışında öğrenim görmekle ilgili
hakları saklı tutulmak kaydıyla en fazla altı aya kadar olan yurt içi tedavi giderleri, ayrıca Tür-
kiye’deki ikamet ve tedavi yerlerine kadar geliş ve tedavi sonucunda öğrenim yerine dönüş
yol giderleri ile zaruri hallerde hasta öğrenciye refakat edecek olanın yol giderleri bağlı bu-
lunduğu kurumca ödenir. Yurt dışında rahatsızlanarak tedavilerinin yurt dışında yapılmasının
zorunlu olduğunu belgelendirenlere raporlu olduğu sürelerde yurt dışı aylığı ödenir. 

(5) Bu madde kapsamı çerçevesinde tedavi için yurda gelen resmî burslu öğrencilerin
ilk iki aylık bursu bulundukları yabancı ülke için öngörülen aylık burs tutarı üzerinden, iki ay-
dan fazla kalmaları hâlinde üçüncü ayın başından itibaren yurt içi burs miktarı üzerinden öde-
nebilir.

(6) Resmî burslu öğrencilerin, sağlık sigortası dışında kalan sağlık giderlerinin kurum-
larınca ödenebilmesi, tedavinin o ülkedeki memurların mahalli usulüne uygun olarak yaptırıl-
dığının misyon şeflikleri tarafından onaylanmasına bağlıdır.

(7) Alan çalışması, tez çalışması, izin ve tedavi gibi sebeplerle Türkiye’de geçici süre
bulunmasına izin verilen öğrencilerin sağlık giderleri öğrencilerin bağlı bulundukları kurumca
karşılanır.

(8) Resmî burslu öğrenciler, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalamış sağlık
hizmeti sunucuları ile sınırlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Yurt içinde, ayakta
veya yatarak tedavi görenler için ödenecek tedavi bedeli, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde belirlenmiş olan kapsam ve birim fiyatlar esas alınarak
öğrencinin bağlı olduğu Bakanlık/Kurum tarafından ilgili sağlık hizmeti sunucusuna ödenir.
Bakanlık/Kurum, öğrencinin tedavisini gerçekleştirmesi için öğrenci belgesi verir. Sözleşmeli
sağlık hizmeti sunucularının sunmuş oldukları hizmete ilişkin masrafların tamamının öğrenci
tarafından hastaneye ödenmesi hâlinde ise 5510 sayılı Kanuna göre belirlenecek kapsam ve
birim fiyatlara uygun olarak hesaplanacak tutar öğrencinin kendisine ödenir. Özel sağlık hizmet
sunucularındaki tedavi giderlerinin ödenebilmesi için kamu sağlık hizmet sunucularından alı-
nacak sevk ile tedavi olunması gerekir. 

(9) Resmî burslu öğrencilerin, yurt dışında sağlık sigortası tarafından veya mahalli öde-
me yerlerince bedeli karşılanmayan ilaç masrafları, bu ilaçların usulüne uygun olarak yapılmış
bir sevk işlemi sonrasında reçete edilmiş olması hâlinde ödenir. Yurt içinde Sosyal Güvenlik
Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından reçete edilen ilaçların bedeli, katılım
payı alınmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre belirlenmiş usul ve esaslar ile birim fiyatlara uygun
olarak ödenir.

(10) Yurt dışı diş tedavilerinde kıymetli madenler ve porselenle yapılan işlemler hariç
olmak üzere muayene, diş eti tedavisi ve bakımı, diş çekimi, dolgu, röntgen, tomografik diş
röntgeni, kaplama, kanal tedavisi, protez tamirleri ve çene defektlerine yapılan müdahalelerle
diğer cerrahî müdahale ücretleri ödenir. Yurt dışında yaptırılan diş tedavileri için ödenecek
tutar, öğrenim süresince bir aylık yurt dışı burs miktarını geçemez. Bu madde hükümlerine
göre yurt içinde yaptırılan diş tedavilerine ait giderler ise katılım payı alınmaksızın 5510 sayılı
Kanuna göre belirlenen usul ve esaslar ile birim fiyatlar çerçevesinde ödenir.

5 Haziran 2017 – Sayı : 30087                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



(11) Çerçeve ve cam ücretlerinin toplamı olarak gözlük için ödenen miktar, yurt içinde
bir aylık yurt içi bursunun % 20’sini, yurt dışında ise bir aylık yurt dışı burs tutarının % 10’unu
geçemez. Faturalar Bakanlık/müşavirlik/ataşelik/kurumlarca ödenir.

(12) Yurt içinde dil öğrenimi gören öğrenciler hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun genel sağlık sigortasına ilişkin hükümleri uygulanır.

(13) Resmî burslu öğrencilerin 5510 sayılı Kanuna göre bakmakla yükümlü oldukları
eş ve çocuklarının; bu öğrencinin bulunduğu ülkede 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi
kapsamına giren sağlık hizmetlerine ilişkin giderlerin tamamı, 5510 sayılı Kanunun 66 ncı ve
ek 4 üncü maddesinde yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde bağlı bulundukları kurumca
ödenir. 

(14) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı
bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık
ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harca-
maların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercü-
melerinin bulundukları ülkelerdeki Büyükelçilik/Konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/Ku-
ruma gönderilmesi gerekir. 

Mecburi hizmet süresi
MADDE 11 – (1) Yurt içi öğrenimde mecburi hizmet süresi, okul ödemeleri ve/veya

aylık yurt içi burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim süreleri kadar hesaplanır.
(2) Yurt dışı öğrenimde mecburi hizmet süresi, okul ödemeleri ve/veya aylık yurt dışı

burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim sürelerinin iki katı olarak hesaplanır.
(3) Resmî burslu öğrencilerin okulundan burs almaları hâlinde, resmî burslu öğrencilere

aylık burs olarak transfer edilecek miktarların Ek-1 (I) ve (II) numaralı cetvellerdeki yabancı
para cinsinden az olması durumunda aradaki fark öğrencinin isteğine bağlı olarak Bakanlıkça
tamamlanır. Bu durumda da öğrenci bursunu tam almış sayılarak o ay için iki ay mecburi hizmet
hesaplanır.

(4) Yurt dışında resmî burssuz bulunulan süreler için mecburi hizmet hesaplanmaz.
Diğer ödemeler
MADDE 12 – (1) Resmî burslu öğrencilerin girecekleri yabancı dil seviye tespit sı-

navları (Test of English as a Foreign Language ve buna benzer sınavlar) ile yetenek ve mesleki
yeterlik sınavlarından (Graduate Record Exam, Graduate Management Admission Test, Scho-
lastic Aptitude Test ve buna benzer sınavlar) en fazla dört adedinin bedeli ile dört üniversiteye
kadar başvuru ücreti ödenir. Sınav ve başvuru ücretlerinin ödenebilmesi için başvuru yapıldığını
gösterir belge ile çek, öğrenci adına düzenlenmiş kredi kartının banka onaylı ekstresi veya ban-
ka onaylı internet çıktısı, öğrenci adına düzenlenmiş kartın banka onaylı hesap dökümü veya
banka onaylı internet çıktısı; anne, baba veya eşin hesabından öğrenci adına düzenlenmiş ek
kartın banka onaylı ekstresi veya banka onaylı internet çıktısı, banka onaylı alındı belgesi gibi
ödeme belgeleri ile sınav sonuç belgesinin dilekçeye eklenmesi gerekir. Bu fıkraya uygun ola-
rak düzenlenmeyen belgeler için ücret ödenmez. Sınav/başvuru ücretlerini anne, baba veya
eşin banka hesabından veya kredi kartından ödeyen öğrencilerin -ödeme işlemini gerçekleştiren
banka veya kurum tarafından onaylanmış- bu ödemelerin kendileri adına ve sınav/başvuru öde-
mesi olarak yapıldığını gösterir belgeler ile sınav sonuç belgesini ibraz etmeleri hâlinde yap-
tıkları harcamalar kendilerine ödenir. 

(2) Resmî burslu öğrencilerin kabul almak üzere üniversitelere başvururken üniversi-
telere gönderdikleri diploma, transkript, garanti belgesi evraklarının gönderilmesiyle ilgili ola-
rak bütün öğrenim seviyeleri süresince dört adet gönderim ücreti öğrencilerin bağlı oldukları
kurumca karşılanır.
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(3) Yurt dışına öğrenime gönderilen resmî burslu öğrencilerin dil, yüksek lisans veya
doktora öğrenimi görecekleri ülkeden vize alabilmeleri için o ülkenin temsilciliklerine ödeme-
leri zorunlu olan vize harçları ile ABD tarafından vize alınması sırasında zorunlu tutulan sevis
ücreti her takvim yılında bir kereye mahsus olarak Bakanlık veya adına öğrenim gördüğü ku-
rumca karşılanır. Ancak aynı yıl içerisinde bir öğrenim seviyesinden diğer bir öğrenim seviye-
sine geçişlerde zorunlu tutulan vize ve sevis ücreti de tekrar ödenebilir. Ayrıca vize randevusu
ve vize posta gideri için ödenen ücretler de öğrencinin talep etmesi hâlinde ödenir. 

(4) Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu ve kısmî burslu öğrencilere tez masrafı
olarak tezin yazımı, ciltlenmesi, fotokopi ücreti, resim ve grafik harcamaları ile diğer zorunlu
giderler için harcama belgesine dayandırılması şartıyla en fazla 1 aylık yurt dışı burs miktarı
kadar ödeme müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden yapılır. 

(5) Haklarında tazminat kovuşturması kararı alınanlara herhangi bir ödeme yapılmaz.
(6) Yurt dışında öğrenimde bulunan resmî burslu öğrencilerin okul ve öğrenimleriyle

ilgili okul tarafından gerekli görülen ve Bakanlık tarafından onay verilen her türlü masrafları
öğrencinin bağlı bulunduğu Bakanlık/Kurumca ödenir. Ancak öğrencilerin öğrenimleri sıra-
sında bizzat sahip olmalarında, kullanmalarında zorunluluk bulunduğu okullarınca bildirilen
her türlü araç-gereç, atölye ve laboratuvar çalışmalarının gerektirdiği maddelerin satın alınması
veya kiralanması gibi masraflar, bunların 7 nci maddenin yedinci fıkrası uyarınca verilen ek
ödenekten karşılanması gereken giderler kapsamında bulunmaması, alınan malzemenin demir-
baş özelliği taşımaması, müşavirlik/ataşeliğe başvurmaları, öğrenim durumunun uygun görül-
mesi ve temsilcilikler tarafından Bakanlığa bilgi verilmesi kaydıyla müşavirlik/ataşelik/Ba-
kanlık adına öğrenim gördükleri kurum tarafından ödenebilir. 

(7) Yurt dışında öğrenim görerek yurda görev talep etmek üzere dönen öğrencilerin
mecburi hizmetlerine esas aylığı, derecesini aldığı tarihin ay sonuna kadardır. Ancak mezuniyet
işlemlerinin tamamlanması ve belge düzenlenmesi nedeniyle yurt dışında beklenmesi hâlinde
mecburi hizmetine esas aylığı, derecesini aldığı tarihten bir ay sonraki tarihe kadar uzatılabilir.

(8) Öğrencilerin resmî burssuz oldukları dönemde kendileri için herhangi bir ödeme
yapılmaz.

(9) Giderleri adına öğrenim gördükleri kurumlarca karşılanan öğrencilerin okul öde-
meleri ile öğrencilere yapılacak diğer ödemelere ilişkin fatura ve diğer ödeme belgelerinin doğ-
rudan ilgili okul veya kişi tarafından müşavirlik/ataşeliğin onayı olmaksızın ilgili kuruma gön-
derilmesi, kurum tarafından ödemenin yapılması ve sonuçtan müşavirlik/ataşeliğin bilgilendi-
rilmesi gerekir.

(10) Öğrencilerin yurt dışındaki okul ücretlerinin ödenmesinde; park ücreti, ulaşım üc-
reti, konaklama ücreti ile gecikme faizi kesinlikle karşılanmaz.

(11) Dil öğrenimlerini tamamlayarak esas öğrenime başlayan ve yurt dışı akademik da-
nışman/okul tarafından dil dersi almaları zorunlu tutulan veya zorunlu hallerde yurt dışı tem-
silciliklerinden alınan yazıyla bu durumu belgelendiren resmî burslu öğrencilerin sadece bir
dönem bir dil dersinin ücreti öğrencilerin bağlı oldukları Bakanlık/Kurumca karşılanır. Ancak
öğrenim göreceği alan gereği veya okul tarafından şart koşulduğu için ikinci bir dil öğrenme
zorunluluğu olan ve bu durumu yurt dışı akademik danışman/okul veya zorunlu hallerde yurt
dışı temsilcilikleri tarafından belgelendirilen öğrencilere, esas öğrenim öncesinde veya esas
öğrenim süresi içerisinde -bir yılı geçmemek üzere- görecekleri dil derslerinin ücreti öğrenci-
lerin bağlı oldukları bakanlık/kurumca karşılanabilir. Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya
müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu kapsam-
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daki harcamaları Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurumlarca karşılanır. Öğrenim göre-
ceği dil ve edebiyat ile ilgili bir bölümden mezun olan öğrencilere, anılan dil ile ilgili bir dil
eğitimi verilmez veya bu amaçla herhangi bir ödeme yapılmaz. 

(12) Resmî burslu öğrencinin öğrenim gördüğü alan gereği yapılması zorunlu olan arazi
çalışmalarındaki ulaşım, konaklama ve katılım giderleri öğrencilerin bağlı oldukları kurumca
karşılanır.

(13) Tezi ile ilgili alan çalışması görmek üzere seminer, konferans, toplantıya katılmak
isteyenler ile sanat dallarında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden konser, sergi, müze,
operaya gitmek isteyenlerin en az iki ay önceden müşavirlik/ataşeliğe başvurmaları ve öğrenim
durumunun uygun görülmesi, temsilcilik tarafından Bakanlığa bilgi verilmesi kaydıyla varsa
gidiş-dönüş uçak, otobüs, tren gibi ulaşım araçlarına ilişkin yol ücreti, katılım veya giriş üc-
retleri ile öğrenim gördüğü ülkenin yurt dışı aylık burs miktarının %5’i kadar konaklama ücreti
fatura ibraz etmeleri kaydıyla adına öğrenim gördükleri müşavirlik/ataşelik/Bakanlık/kurum
tarafından ödenir. Ancak, öğrencinin öğrenim süresi boyunca katıldığı toplam dört seminer,
konferans veya toplantı için ödeme yapılır. Sanat dalında öğrenim gören öğrenciler için alanıyla
ilgili yılda toplam altı konser veya opera bileti ücreti ödenir. Bu fıkra hükümlerine uygun olarak
başka bir ülkeye gitmesine izin verilen öğrencilerin, acil haller kapsamına giren hastalık veya
kazalar neticesinde görecekleri ve sağlık sigortası veya mahalli ödeme yerlerince karşılanmayan
tedavilerine ilişkin giderler Bakanlık/kurumca karşılanır. Öğrencilerin yapılan çalışmaları ka-
tılım belgeleri ile birlikte belgelendirmesi zorunludur. Belgelendirilmeyen ya da yurt dışı tem-
silciliğince onaylanmayan çalışmalar için herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu durumdaki öğren-
ciler kendilerine ödeme yapılmış olsa bile yapılan harcamaları geri ödemekle yükümlüdürler.
Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan
ülkelerdeki öğrencilerin bu kapsamdaki harcamaları Bakanlık ya da adına öğrenim görülen ku-
rumlarca karşılanır.

(14) Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerin bulundukları ülkelerde ka-
labilmeleri için zorunlu olarak ödemeleri gereken oturum izni, polis kayıt ücreti ve benzeri
ödemeleri Bakanlık veya adına öğrenim gördüğü kurumca karşılanır.

(15) Yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin yaptırdıkları taahhüt ve
kefalet senetlerinin düzenlenmesine; devam eden öğrencilerin yaptırdıkları taahhüt ve kefalet
senetlerinin düzenlenmesine ilişkin noter masrafları öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır.
Masrafları kurumlar tarafından karşılanan öğrencilerin bu tür masrafı kurumun uygun görmesi
hâlinde kurum tarafından ödenebilir.

(16) Yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin sağlık raporu almak için
hastaneye ödedikleri rapor ücreti öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır. Masrafları kurumlar
tarafından karşılanan öğrencilerin bu tür masrafı, kurumun uygun görmesi hâlinde kurum ta-
rafından ödenebilir.

(17) Resmî burslu öğrencilerin yurt dışına ilk çıkışlarında ödedikleri pasaport cüzdan
bedeli öğrencilerin bağlı bulunduğu bakanlık/kurum tarafından karşılanır. 

(18) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı
bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin, okul ücretini gösterir fatura ya da okul ücretini gösterir
resmî belge asılları ile bu belgelerin Türkçe çevirilerini bulundukları ülkelerdeki Büyükelçi-
lik/Konsolosluklara onaylatıp Bakanlığa/Kuruma üst yazı ile göndermeleri hâlinde okul ücret-
leri öğrencilerin yurt içi veya yurt dışı hesaplarına aktarılır. Ödemenin okul ücretini gösterir
resmî belgeye göre yapıldığı durumda sonradan alınan faturanın ödeme tarihinden itibaren en
geç üç ay içerisinde Bakanlığa/Kuruma gönderilmesi gerekir. Faturanın süresinde gönderilme-
mesi halinde tutarı, ilgili öğrenciye borç çıkarılır.
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(19) Öğrenimini tamamlayıp yurda dönen ve görev talep eden öğrenciler mezuniyet ta-
rihinden başlayarak en geç 6 ay içerisinde geçmişe dönük yaptıkları masrafların kendilerine
ödenmesi için talepte bulunabilirler. Bu süre aşıldıktan sonraki talepler dikkate alınmaz. 

(20) Birinci fıkra hariç olmak üzere bu madde kapsamındaki harcamaların çek, kredi
kartı, banka kartı veya banka hesabından aktarma suretiyle gerçekleştirilmesi halinde, ödemenin
yapılabilmesi için çek, öğrenci adına düzenlenmiş kredi kartının, banka kartının; anne, baba
veya eşin hesabından öğrenci adına düzenlenmiş ek kartın banka onaylı ekstresi, banka onaylı
internet çıktısı, banka onaylı hesap dökümü, banka onaylı alındı belgesi gibi belgelerden biriyle
belgelendirilmesi gerekir. Harcamalarını anne, baba veya eşin banka hesabından veya kredi
kartından yapan öğrenciler için de bu belgelendirmenin yapılması gerekir. Yapılan harcamaların
öğrenciye ödenebilmesi için ayrıca bu belgelerle birlikte ödemenin hangi amaçla yapıldığını
gösterir belgelerin de dilekçeye eklenmesi gerekir. Bu fıkraya uygun olarak düzenlenmeyen
belgeler için ödeme yapılmaz.

(21) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı
bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık
ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harca-
maların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercü-
melerinin, bulundukları ülkelerdeki Büyükelçilik/Konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/Ku-
ruma gönderilmesi gerekir. 

Oryantasyon/bilgilendirme eğitimi ve toplantı faaliyetleri
MADDE 13 – (1) Resmî burslu statüde yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak

kazanan öğrencilere yönelik olarak yurt içinde oryantasyon/bilgilendirme eğitimleri/toplantı
faaliyetleri düzenlenebilir. Öğrenci yurt dışına gittiğinde gerekli görülmesi halinde, mahallin-
deki müşavirlik/ataşelik koordinesinde Bakanlıkça oryantasyon/bilgilendirme eğitimleri/top-
lantıları yapılabilir. Bu kapsamda öğrencilere yönelik yapılacak harcamalar ile programa katı-
lacak kişilerin masrafları ilgili Bakanlık/müşavirlik/ataşelik/Kurumca karşılanır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek iş ve işlemlerin etkin, verimli ve mevzuata uygun
bir şekilde yürütülmesinden Bakanlık sorumludur. 

Kesintiler
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğle öğrencilere gider karşılığında yapılan ödemeler, 31/12/1960

tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre gelir vergisinden istisnadır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15 – (1) 2/5/2015 tarihli ve 29343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416

sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim
Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Millî Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken hazırla-

nan bu Tebliğin;
a) Yurt içi ve yurt dışı aylık burslara ilişkin hükümleri, yayımını izleyen aybaşından

itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 7 nci maddesinin yedinci fıkrası 1/7/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

yayımı tarihinde,
c) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Maliye Bakanı birlikte

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

YARGI İLÂNLARI 

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2013/143 

Karar No : 2016/200 

Resmi Belgede Sahtecilik ve Kamu Kurum ve KuruluĢları vb. Tüzel KiĢiliklerin Araç 

Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 2013/143 Esas 2016/200 

karar sayılı kararı gereğince; 

Basri ve ġahsine oğlu 10/06/1974 Uzunköprü doğumlu, Edirne Uzunköprü Ömerbey nüfusuna 

kayıtlı, Girne/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adresinde oturur, T.C. Kimlik No: 34747347302 nolu 

SANIK BÜLENT ERGENE ve Mustafa ve Hanife kızı, 11/09/1975 Bremen Almanya doğumlu, 

Edirne Uzunköprü Ömerbey nüfusuna kayıtlı, Girne/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adresinde 

oturur, T.C. Kimlik No: 34705348778 nolu SANIK ESMAHAN ERGENE ile ilgili HÜKÜM 

ÖZETĠ AġAĞIDADIR. 

1 - Sanıklar hakkında her ne kadar TCK 158/1-d maddesi uyarınca cezalandırılmaları 

istemi ile kamu davası açılmıĢ ise de, suça konu çekin önceden doğmuĢ borca karĢılık verilmesi 

nedeniyle unsurları oluĢmayan dolandırıcılık suçundan dolayı her iki sanığın CMK 223/2-a 

maddesi uyarınca ayrı ayrı BERAATLERĠNE, 

2 - Sanıklar Bülent Ergene ve Esmahan Ergene'nin birlikte fail sıfatıyla sahte resmi belge 

tanzim ettikleri / kullandıkları sabit olmakla eylemlerine uyan TCK 204/1 madde uyarınca zarar 

ve tehlikenin ağırlığı, tanzim edilen çek miktarı dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaĢılarak ayrı 

ayrı 2'ġER YIL 6'ġAR AY HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMALARINA, Cezanın 

sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate almamak TCK 62 madde uyarınca sanıkların 

cezalarının ayrı ayrı takdiren 1/6 indirim sonucu sanıkların ayrı ayrı 2'ġER YIL l'ER AY HAPĠS 

CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMALARINA, 

Sanıklar hakkında baĢkaca indirim ve arttırım maddesi uygulanmasına yer olmadığına, 

Kasten iĢlemiĢ oldukları suç için hapis cezasıyla mahkumiyetin yasal sonucu olarak 

sanıkların, 5237 sayılı TCK'nın 53/1. maddesinin (a), (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı haklardan 

aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyları 

üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası 

uyarınca mahkum oldukları hapis cezasından koĢullu salıverilinceye kadar yoksun 

bırakılmalarına, 

Uzunköprü Adli Emanetinin 2009/153 sırasında kayıtlı suça konu edilen YapıKredi 

bankası Pendik ġubesine ait 23800TL bedelli, Özenir Triko Tekstil Sanayi ve Tic. A.ġ ait çekin 

delil olarak dosyada saklanmasına, Katılan Adolin Boya ve Özenir Triko Ģirketleri kendilerini 

vekil ile temsil ettirmiĢ olmakla her iki Ģirket lehine ayrı ayrı A.A.Ü.T gereği 3600'er TL vekalet 

ücreti takdiri ile sanıklardan eĢit olarak alınıp katılanlara verilmesine. AĢağıda dökümü yapılan 

yargılama masrafının aĢağıda belirtildiği Ģekilde sanıklardan alınıp hazineye gelir kaydına, 

Katılanlar vekili Av. Cansu Çınar yüzüne karĢı, katılan ile sanıkların yokluğunda iddia 

makamı huzuru ile talebe uygun ve 5271 sayılı CMK.nun 273/1 maddesi uyarınca kararın tefhim 

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içeresinde mahkememize bir dilekçe vermek veya zabıt katibine 

yapacağı beyan ve tanzim edilecek tutanakla Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili dairesinde 

istinaf incelemesi yapılabileceğine. 

Dair verilen hüküm Sanıklar BÜLENT ERGENE VE ESMAHAN ERGENE'ye tebligat 

ve yazıĢmalara rağmen 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, 

3 - Ġlan masrafının sanıklardan tahsiline, ilanın bir suretinin Mahkeme Ġlan tahtasında 1 ay 

süre ile ilanına karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 4358 
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İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2011/26  

KARAR NO : 2016/104 

Dolandırıcılık suçundan sanıklar Ahmet Ablay, Mustafa Bağıran, Mıhaela Sayman ve 

BüĢra BaĢak haklarında Mahkememizden verilen yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 

18/02/2016 tarihli ilamı ile 157/1 maddesi gereğince 10 AY HAPĠS, 80 TL ADLĠ PARA cezası 

ile cezalandırılmalarına karar verildiği ve davanın müĢtekisi Amin ve Samiray oğlu 1986 Dğ.lu 

Karacde oturur Najeeb Amin FARDESĠ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve 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. 4430 

————— 

ESAS NO : 2013/204  

KARAR NO : 2015/394 

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 15/10/2015 

tarihli ilamı ile maddesi gereğince sanık Ali KARAAĞAÇ'ın Beraatine karar verilmiĢ ve olayın 

müĢtekisi 1980 doğumlu, NAĠMA LAAOUBĠ 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. 4431 

————— 

ESAS NO : 2015/265  

KARAR NO : 2016/121 

Alkol veya UyuĢturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 25/02/2016 tarihli ilamı ile 179/3 maddesi 

gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile 

cezalandırılan Mohammedreza ve Najibe oğlu, 1984 doğumlu,  mah/köy nüfusuna kayıtlı AMIN 

EGHTESAD 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. 4432 
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Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/430 

KARAR NO : 2017/68 

DAVACI : K.H 

MÜġTEKĠ SANIK : ġÜKRĠYE ACAR 

MÜġTEKĠ SANIK : MEVLÜT ACAR, Abdullah ve Hacer oğlu 21/01/1992 D.lu Konak 

Konya Selçuklu Sarayköy Nüf Kayıtlı Halen Arifbilge Mah. Bilezik 

Sk 3A Ġç Kapı No: 1 MERAM/KONYA 

SUÇ : Basit Yaralama 

SUÇ TARĠHĠ : 12/06/2016 

KARAR TARĠHĠ: : 06/02/2017 

Sanık Mevlüt Acar'ın sübut bulan eylemine uyan 5237 Sayılı TCK 86/2, 61, 86/3-a, 29/1, 

62/1, 51/1, 51/3 maddeleri uyarınca 1 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiĢ 

olup, verilen 1 ay 7 gün hapis cezası TCK 51/1 maddesi gereğince ertelenmesine ve 1 yıl 

denetime tabi tutulmasına dair gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ 

imkanı sağlanamadığından Resmi Gazete’de ilanen tebliğine karar verilmiĢ olmakla 7201 Sayılı 

Kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince Resmi Gazete’nin ilk çıkacak nüshasında karar özetinin 

ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligatın yapılmıĢ sayılacağı ve bu tarihten itibaren 

7 gün içerisinde taraflarca yasa yoluna baĢvurabileceğini, aksi halde hükmün kesinleĢeceği ilanen 

tebliğ olunur. 4424 

————— 

ESAS NO : 2016/487 

KARAR NO : 2016/787 

DAVACI : KH 

MÜġTEKĠ : KOSKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

VEKĠLĠ : Av ALĠ AYDIN 

SANIK : ĠBRAHĠM TEKE, Ali ve Habibe oğlu 12/03/1986 D.lu Konya 

Selçuklu Bağrıkurt mah. Nüf kayıtlı halen AĢağıpınarbaĢı mah. 

Bağrıkurt Yaylası No: 12 SELÇUKLU/KONYA 

SUÇ : Mühür Bozma 

SUÇ TARĠHĠ : 15/10/2009 

SUÇ YERĠ : Fevzi Çakmak Mah. Kosgeb Cad No: 8/1 KARATAY/KONYA 

KARAR TARĠHĠ : 30/11/2016 

Sanığın sübut bulan eylemine uyan 5237 Sayılı TCK nun 203/1, 43, 62 maddeleri 

uyarınca 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair gıbayi hüküm bütün aramalara 

rağmen bulunup kendisine tebliğ imkanı sağlanamadığından Resmi Gazete’de ilanen tebliğine 

karar verilmiĢ olmakla 7201 sayılı kanunun 28 ve 29. Maddeleri gereğince Resmi Gazete’nin ilk 

çıkacak nüshasında karar özetinin ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligatın 

yapılmıĢ sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde taraflarca yasa yoluna 

baĢvurulabileceğine, aksi halde hükmün kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 4425 
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Hatay 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/575 

Karar No : 2017/93 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan sanık olup Suriye uyruklu, 

Mahmud ve Dibe oğlu, 1988-Suriye doğumlu MUSTAFA BIRRO'nun Türkiye'de belli bir 

adresinin olmadığı ve yurt dıĢına çıkıĢ yapıp yapmadığı ve yurt dıĢı adresi tespit edilemediğinden, 

Sanık MUSTAFA BIRRO hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 

Mahkememizin 16/03/2017 tarih 2016/575 Esas 2017/93 Karar sayılı kararı ile sanığın 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan beraatine, yargılama giderlerinin kamu 

üzerinde bırakılmasına karar verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu hükümözünün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde verilecek bir dilekçe ile 

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinde istinaf yoluna gidilmediği taktirde kararın 

KESĠNLEġMĠġ sayılacağı hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere 15 gün süreyle ilanen tebliğ 

olunur. 4427 

————— 

Esas No : 2016/569  

Karar No : 2017/87 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan sanık olup Suriye uyruklu, 

Halid ve Kevser oğlu, 1994-Suriye doğumlu MUHAMMED HALEF'in Türkiye'de belli bir 

adresinin olmadığı ve yurt dıĢına çıkıĢ yapıp yapmadığı ve yurt dıĢı adresi tespit edilemediğinden, 

Sanık MUHAMMED HALEF hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 

Mahkememizin 16/03/2017 tarih 2016/569 Esas 2017/87 Karar sayılı kararı ile sanığın 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan beraatine, yargılama giderlerinin kamu 

üzerinde bırakılmasına karar verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu hükümözünün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde verilecek bir dilekçe ile 

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinde istinaf yoluna gidilmediği taktirde kararın 

KESĠNLEġMĠġ sayılacağı hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere 15 gün süreyle ilanen tebliğ 

olunur. 4428 

————— 

Esas No : 2017/39 

Karar No : 2017/144 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan sanık olup Suriye uyruklu, 

Muhammed ve Hadice oğlu, 1996-Suriye doğumlu MUHAMMED HÜSEYĠN’in Türkiye'de belli 

bir adresinin olmadığı ve yurt dıĢına çıkıĢ yapıp yapmadığı ve yurt dıĢı adresi tespit 

edilemediğinden, 

Sanık MUHAMMED HÜSEYĠN hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 

Mahkememizin 18/04/2017 tarih 2017/39 Esas 2017/144 Karar sayılı kararı ile sanığın 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan beraatine, yargılama giderlerinin kamu 

üzerinde bırakılmasına karar verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu hükümözünün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde verilecek bir dilekçe ile 

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinde istinaf yoluna gidilmediği taktirde kararın 

KESĠNLEġMĠġ sayılacağı hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere 15 gün süreyle ilanen tebliğ 

olunur. 4429 
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Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO: 2015/407 

Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasında Sanık MUAMMER COġAN Ġsmail 

Hakkı ve Medine oğlu 01/07/1971 D.lu Balakçık 184/4. Sok No: 18/1 Çiğli/Ġzmir olarak bilinen 

adresine tebligat yapılamadığı gibi ikamet adresinin de tespit edilememesi nedeniyle sanığa ilanen 

tebliğ yapılmasına karar verilmekle; 

1 - Mahkememizin 07/06/2016 tarih ve 2015/407 es. 2016/682 karar sayılı kararı ile 

Yaralama suçundan TCK 86/1,-3 a, Md.si gereğince 1 YIL 9 AY HAPĠS CEZASIYLA 

CEZALANDIRILMASINA 

2 - Ayrıca hakaret suçundan dolayı TCK 125/1, 43/2, 62, 52/2 Md.leri gereğince 112 gün 

karĢılığı 2240 TL ADLĠ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA karar verilmekle; 

ĠĢ bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağından ilan tarihinden 

itibaren 14 günlük süre içerisinde (ilan günü hariç) Mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, 

ya da tutanağa geçirilmek üzere Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna 

baĢvuracak kiĢi yargı sınırları dıĢında bulunuyor ise Mahkememize ulaĢtırılmak üzere bulunduğu 

yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere 

bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi Zabıt Katibine beyanda bulunularak, taraf 

cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir 

dilekçe verilerek Mahkememiz kararına karĢı Yargıtay Ġlgili Ceza Dairesine Temyiz yoluna 

müracaat edilebileceği, bu Ģekilde süresi içerisinde temyiz yoluna müracaat edilmediği taktirde 

hükmün kesinleĢeceği Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 231/2 ve 232/6. maddeleri 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 4268 

—— • —— 
Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/76 

KARAR NO : 2017/39 

Mühür Bozma suçundan Mahkememizin 2016/76 Esas 2017/39 Karar 06/02/2017 tarihli 

ilamı ile sanık Birgül VARDAR'ın TCK 203/1 maddesi gereğince 5 AY HAPĠS cezası 

cezalandırılmasına, hapis cezasının TCK.nun 51/1 maddesi uyarınca ERTELENMESĠNE, TCK 

51/3 maddesi uyarınca 1 yıl süre ile denetime tabii tutulmasına, TCK nın 51/6 maddesi uyarınca 

sanığın sosyo-ekonomik durumu gözetilerek takdiren denetim süresinin herhangi bir yükümlülük 

belirlenmeden veya uzman kiĢi görevlendirilmeden geçirilmesine, Sanığın adli sicil kaydında yer 

alan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması niteliğindeki Ġstanbul 5. Çocuk Mahkemesinin 

2013/236 Esas 2014/353 Karar sayılı ilamı ile ilgili olarak Mahkememiz kararı kesinleĢtikten 

sonra ilgili Mahkemeye ihbarda bulunulmasına. Katılan kurum kendisini duruĢmalarda bir vekil 

ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca hesaplanan 1,980.-TL maktu 

vekalet ücretinin samık Birgül VARDAR'dan tahsil edilerek katılana verilmesine, dair verilen 

karar tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa 

geçirilmek üzere zabıt katibine verilecek beyan ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesince 

incelenmek üzere istinaf kanun yoluna baĢvurulabileceğine dair verilen karar Ahmet ve Emine 

kızı, 15/11/1996 doğumlu, Ġstanbul, GaziosmanpaĢa, Sarıgöl mah/köy nüfusuna kayıtlı BĠRGÜL 

VARDAR tüm aramalara rağmen bulunamadığından 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. 4269 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ĠHTĠYAÇ FAZLASI ÖLÜ STOK MALZEMELERĠ PĠYASAYA SATILACAKTIR 

EÜAŞ İstanbul Fuel - Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğünden: 

ĠĢletmemizde bulunan 195 Kalem Yeni KullanılmamıĢ ve 1 adet Onarımla Kullanılabilir 

Trafo Ölü Stok malzemelerinin kapalı zarf teklif alma usulü ile satıĢları yapılacaktır. 

1 - ĠDARENĠN: 

a) Adresi : Dolum tesisleri mevkii P.K. 32 Avcılar/ĠSTANBUL 

b) Telefon ve Faks No : Tel:   (0 212) 875 9100 (8 Hat) dahili: 2061 

  Faks: (0 212) 676-04-40 

c) Mail adresi : istanbulb.ticaret@euas.gov.tr 

2 - SATIġ KONUSU MALZEMENĠN: 

a) Niteliği : Ölü Stok Malzemelerin SatıĢı 

b) Türü ve miktarı : 195 Kalem Yeni KullanılmamıĢ ve 1 adet Onarımla 

Kullanılabilir Trafo Ölü Stok malzemeler. 

c) Dosya No  : ĠFD. STġ 2017-07 

ç) ġartname Bedeli : 30.-TL 

d) Teslim alınacak yer : 195 kalem Yeni KullanılmamıĢ malzemeler EÜAġ 

Ġstanbul Fuel-Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) ĠĢletme 

Müdürlüğü Ambarlı- Avcılar/ĠSTANBUL, 

  1 Adet Onarımla Kullanılabilir Trafo TEĠAġ Güç 

Trafoları Onarım ve Laboratuvarlar ĠĢletme Müdürlüğü 

832. Sok. No: 30/9 GölbaĢı/ANKARA adresinden. 

e) Ġhalenin usulü : Kapalı teklif açık artırım yolu ile 

3 - ĠHALENĠN 

a) Yapılacağı Yer : EÜAġ Ġstanbul Fuel - Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) 

ĠĢletme Müdürlüğü Avcılar/ĠSTANBUL 

b) Tarihi ve Saati  : 20/06/2017 Salı günü - Saat: 11.00’da 

4 - Ġhale dokümanı EÜAġ Ġstanbul Fuel-Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B)ĠĢletme 

Müdürlüğü P.K. 32 Avcılar/ ĠSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 30.-TL karĢılığı 

aynı adresten temin edilebileceği gibi Ģartname bedeli EÜAġ Ġstanbul Fuel Oil Doğal Gaz K.Ç. 

Santrali (B) ĠĢletme Müdürlüğünün Vakıfbank Avcılar ÇarĢı ġb. ĠBAN NO:TR 52 0001 5001 

5800 7302 7984 30 no’lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı 

baĢvuruya istinaden, gönderim bedeli alıcıya ait olmak Ģartıyla Ġhale Dokümanları adrese de 

gönderilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

5 - Ġstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 20/06/2017 Salı günü; saat 11:00’e kadar EÜAġ 

Ġstanbul Fuel-Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) ĠĢletme Müdürlüğü Muhaberat servisine 

verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postadaki gecikmelerden EÜAġ 

sorumlu değildir. 

6 - Bu ihale EÜAġ’ın ―Malzeme TaĢıt-ĠĢ makinaları Değerlendirme ve SatıĢ 

Yönetmeliği‖ usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 5025/1-1 
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR 

Polatlı Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın kat karĢılığı konut ve 

alıĢveriĢ merkezi inĢa edilmesi iĢi 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre 

Kapalı Teklif Usulü ile belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen 

muhammen bedelin artırımı suretiyle ihale edilecektir. 

 

İli İlçesi Mahalle Ada Parsel 

Arsa 

Alanı (m2) 

İnşaat 

Alanı (m2) Emsal 

İmar 

Durumu hmax 

Ankara Polatlı İstiklal 140080 1 40.682,45 81.364,90 2,00 
Konut: 1,50 

Ticari: 0,50 

Serbest 

ÖPA (Özel 

Planlı alan) 

 

1 - Bu iĢin tahmini bedeli 30.561.837,50 TL (Otuz Milyon BeĢ Yüz AltmıĢ Bir Bin Sekiz 

Yüz Otuz Yedi Türk Lirası Elli KuruĢ)’dir. 

Bu iĢin geçici teminat bedeli 916.855,13 TL (Dokuz Yüz On Altı Bin Sekiz Yüz Elli BeĢ 

Türk Lirası On Üç KuruĢ)'dur. 

Belediye’ye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin 

artırımı 50.000,00 TL (Ellibin Türk Lirası)’den baĢlayacaktır. 

2 - Ġhale 20/06/2017 Salı günü saat 15.00’da KurtuluĢ Mahallesi Atatürk Cad. No: 63 

Polatlı/ANKARA adresindeki Polatlı Belediyesi binası içerisindeki toplantı salonunda encümen 

huzurunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale Ģartname, sözleĢme ve ekleri KurtuluĢ Mahallesi Atatürk Cad. No: 63 

Polatlı/ANKARA adresinde bulunan Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai 

saatleri içerisinde görülebilir ve 3.000,00 TL (Üç Bin Türk Lirası) karĢılığında aynı adresten 

temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

4 - Ġhaleye katılmak için istenen belgeler; 

Ġhaleye katılacak gerçek ve tüzel kiĢi veya kiĢilerin aĢağıdaki belgeleri vermesi ve geçici 

teminatı yatırması gerekir. 

A. Ġkametgah belgesi, (Tüzel kiĢiler için Ç/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.) 

B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi, 

C. Gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kiĢilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 

Ç.a) Özel hukuk tüzel kiĢileri için, tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri 

mesleki kuruluĢtan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ sicil kayıt belgesi, 
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b) Gerçek kiĢiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek ve tüzel kiĢilerin her birine 

ait Ç/a ve Ç/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler, 

D. Ġhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri, 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, imza sirküleri. 

b) Tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ imza sirküleri veya vekâletname 

ile imza sirküleri, 

c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin D/a ve D/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

E. Ġsteklinin Ģirket olması halinde Ģirket tüzüğü ile Ģirket ortaklarını ve bunların hisse 

oranlarını ve görevlerini belirten belge, 

F. Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli 

imza sirküleri, 

G. ġartname bedelinin ödendiğine dair belge, 

H. Geçici teminatın yatırıldığını gösteren belge, 

I. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, bu Ģartnameye ekli örneğe uygun olarak 

düzenlenmiĢ iĢ ortaklığı beyannamesi vermesi, 

Ġ. Ġsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda 

alınmıĢ belge, 

J. Ġsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK'dan ihalenin yapılacağı yılda alınmıĢ belge, 

K. Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek 

(Ģartname ekinde sunulan) "Yer Gördü Belgesi", 

L. Ġdari Ģartnamenin eki örneğe ve 11 inci maddede belirtilen Ģartlara uygun olarak 

hazırlanmıĢ, teklif mektubu, 

M. Ġhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname, 

N. Ġsteklinin ISO-9001/2008, ISO-14001/2004, OHSAS-18001 kalite yönetim 

sistemlerinden en az birine sahip olduğunu gösteren belgeler ve belgelerin alındığı kurumlara ait 

akreditasyon evrakları noter tasdikli olacaktır. 

Ortak giriĢim olması halinde pilot ortağın bu Ģartı sağlaması yeterlidir. 
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O. ĠĢbu ihalenin ilan tarihinden sonra temin edilmiĢ tarih, sayı ve banka kaĢesini ihtiva 

eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamıĢ nakit kredisi veya kullanılmamıĢ 

teminat mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan 

alınacak belgeler (banka referans mektubu). 

Ġsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının bahse konu iĢin (yapılacak olan konut ve alıĢveriĢ 

merkezi inĢaatının) yaklaĢık maliyetinin %50’sinden az olmaması gerekir. 

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

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir. 

Ö. Ġlan tarihinden geriye doğru son on beĢ yıl içinde bedel içeren tek bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu tek iĢteki deneyimini gösteren sözleĢmeye iliĢkin iĢ 

bitirme veya iĢ denetleme belgesi; tek seferde en az 80.000 m2 inĢaat yaptığına veya denetlediğine 

dair iĢ deneyimini gösteren belge 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde ortaklardan birinin istenen Ģartları sağlaması 

halinde diğer ortaktan ayrıca iĢ deneyimi istenmez. 

P. Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; bilançosu veya gerekli bölümleri 

veya bunlara eĢdeğer belgeler; ibraz edilen belgelere göre,(bu kriterlerin sağlandığını göstermek 

üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından 

onaylı) 

Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 

Öz kaynak oranının (Öz kaynaklar/Toplam aktif) en az 0,15 olması, 

Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlilik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

R. Teknik Personel Taahhütnamesi. 

5 - Ġhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

6 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde 

Ġhale ġartname hükümleri uygulanacaktır. 

Ġsteklilerin ihaleye katılmak için istenilen belgeler ile birlikte hazırlayacakları ihale 

dosyalarını 20/06/2017 Salı günü saat 15:00’e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri 

Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Ġhale saatinden sonra verilecek teklif mektupları veya 

herhangi bir nedenden dolayı postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

 4994/1-1 
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ATIKSU ġEBEKESĠ VE TERFĠ MERKEZĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 
Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi 

Bölgesine ait atıksu Ģebekesi ve terfi merkezi yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her 

biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü 

ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Ergene 1 OSB Vakıflar OSB Mah. 3. Sokak No: 4/1-D 

Ergene/TEKĠRDAĞ 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : OSB ait atıksu Ģebekesi ve terfi merkezi yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : Ergene/TEKĠRDAĞ 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır.  

d) ĠĢin süresi : 31/07/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 16.610.000 TL 

f) Geçici Teminatı :   1.162.700 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 20/06/2017 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 

5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge 

Ġ) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Ergene 1 OSB 

Vakıflar OSB Mah. 3. Sokak No: 4/1-D Ergene/TEKĠRDAĞ adreslerinde görülebilir veya 500 TL 

karĢılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

11- MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.  

 5014/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul 13/04/2017 tarihli ve 7027-5 sayılı Kararı ile, 10.04.2013 tarihinde yapılan 

denetimlerde, ―Bademli Köyü Killik Mevkii, Nurdağı, GAZĠANTEP‖ adresinde, 09.02.2006 

tarihli ve BAY/654-39/15792 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Baki ULAġLI - 

Baki Petrol'ün iĢlettiği akaryakıt istasyonunda bulunan 27 SE 603 plakalı akaryakıt tankerinden 

alınan motorin numunesine iliĢkin olarak, ĠNÖNÜ PAL tarafından yapılan analiz neticesinde 

düzenlenen 13.05.2013 tarihli ve Motorin (2013-0614) sayılı analiz raporuna göre, numunenin 

ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu, yanısıra, numunenin 

tağĢiĢ edildiğinin tespit edilmiĢ olması nedeniyle, hakkında idari para cezası uygulanmasına 

iliĢkin 05.12.2013 tarihli ve 4749-89 sayılı Kurul Kararı'nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara 

16. Ġdare Mahkemesinin idari para cezasının iptaline iliĢkin 23.12.2014 tarih ve E.2014/597, 

K.2014/1714 sayılı kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde, konunun detaylı bir Ģekilde 

araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı 

Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 

ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 

19 uncu maddesi uyarınca lisans sahibi nezdinde 10.03.2016 tarihli ve 6151-53 sayılı Kurul 

Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 01/04/2016-532 sayılı SoruĢturma 

Raporu ve yazılı savunması Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup yazılı savunmasında ileri sürülen 

hususların mevzuata aykırılığı haklı gösterecek gerekçeler olmadığı anlaĢıldığından; Baki 

ULAġLI – Baki Petrol hakkında, 5015 sayılı Kanunun, fiilin iĢlendiği tarihte yürürlükte olan 

haliyle, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin 

dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 175.833 TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 175.833 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde 

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

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 

tebliğ edilir. 5099/1/1-1 

————— 
03/03/2011 tarihli ve BAY/939-82/29101 sayılı bayilik lisansı sahibi Derya ÇĠÇEK’e ait 

akaryakıt istasyonunda 17/09/2012 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısına ait kurumsal kimlik 

iĢaretlerini bulundurmadığı gerekçesiyle adı geçen Ģahsa iliĢkin düzenlenen 12/04/2016 tarih ve 

570 sayılı SoruĢturma Raporunu değerlendiren Kurul 13/04/2017 tarih ve 7027-20 sayılı 

Kararıyla zikredilen Ģahıs hakkında 70.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

vermiĢtir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine yetkili Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 5099/2/1-1 

————— 
20.03.2014 tarih ve 4930-98 sayılı Kurul Kararı ile Enerya Aydın Doğal Gaz Dağıtım 

A.ġ.’nin doğal gaz dağıtım bölgesinde faaliyet göstermek üzere 13.04.2012 tarih ve ĠTS/AY-012-

027 numaralı Ġç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası verilmiĢ olan Aytest ĠnĢaat Doğal Gaz Ltd. 

ġti.’nin dağıtım Ģirketi tarafından onaylanmamıĢ iç tesisatların yapımını gerçekleĢtirmesi 

eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri baĢlıklı    

5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve MüĢteri Hizmetleri 

Yönetmeliği'nin 37 nci maddesine, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nin 11 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı olması nedeniyle, Doğal Gaz Piyasasında 

Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araĢtırma ve soruĢturma prosedürüne 

gerek olmaksızın, yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiĢtir. 

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi kapsamında yazılı savunma 

alınmak üzere ilgilisine 01.04.2015 tarih ve 20074 sayılı yazı gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 5099/3/1-1 

————— 
Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.ġ.’nin doğal gaz dağıtım bölgesinde faaliyet 

göstermekte olan, Ġç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi ―Truva Mühendislik ve Isı 

Sistemleri Tesisatı‖ Firması hakkında 04.08.2016 tarih ve 6422-12 sayılı Kurul Kararı 

kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 28.09.2016 tarih ve 1530 sayılı 

SoruĢturma Raporu Kurul’un 09.03.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiĢ olup, 

 ―Denetim Dairesi BaĢkanlığının 06.03.2017 tarihli ve 83632887-663.07-10720 sayılı 

BaĢkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.ġ.’nin 

doğal gaz dağıtım bölgesinde faaliyet göstermekte olan, Ġç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası 

sahibi ―Truva Mühendislik ve Isı Sistemleri Tesisatı‖ Firmasının, ilgili dağıtım Ģirketince onay 

verilmemiĢ olan tesisata usulsüz olarak gaz arzı sağlamasının, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 
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Kanunu’nun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi, Doğal Gaz 

Piyasası Dağıtım ve MüĢteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 37 nci maddesinin birinci fıkrası, Doğal 

Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve 22 nci 

maddesi ile 09.02.2006 tarih ve 652 sayılı Kurul Kararı'nın 6 ncı maddesi hükümlerine aykırılık 

teĢkil etmesi nedeniyle 04.08.2016 tarih ve 6422-12 sayılı Kurul Kararı ile baĢlatılan doğrudan 

soruĢturma sonrasında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1530 sayılı SoruĢturma Raporu 

kapsamında; Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince istenen 

sertifika sahibinin yazılı savunması ile Denetim Dairesi BaĢkanlığı’nın konuya iliĢkin görüĢü 

Kurulca değerlendirilmiĢ olup, 

a) Sertifika sahibinin, ilgili dağıtım Ģirketince onay verilmemiĢ olan tesisata usulsüz 

olarak gaz arzı sağlamasının, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin        

4 üncü fıkrası ile 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi, Doğal 

Gaz Piyasası Dağıtım ve MüĢteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37 nci maddesinin 1 inci fıkrası, 

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi ile 

09.02.2006 tarih ve 652 sayılı Kurul Kararı’nın 6 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğu, 

b) Yazılı savunmada ileri sürülen hususların sertifika sahibini haklı gösterecek gerekçeler 

olamayacağı, 

anlaĢıldığından, ―Truva Mühendislik ve Isı Sistemleri Tesisatı‖ Firması hakkında 4646 

sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, bundan böyle ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun hareket etmek hususunda gereken özeni göstermesi konusunda ihtarda 

bulunulmasına, 

karar verilmiĢtir.‖ 

Ģeklinde 09.03.2017 tarih ve 6964-13 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiĢtir. Bu karar 

firmanın adres değiĢikliği yapması ve yeni adresinin bilinmemesi nedeni ile tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 

4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, ilgili Firma tarafından Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkının 

saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5099/4/1-1 

————— 
24/02/2017 tarihli ve 9377 sayılı BaĢkanlık Oluru ile 06.01.2011 tarihli ve 3010/200, 

22.06.2011 tarihli ve 3282/79 sayılı Kurul Kararlarının DanıĢtay 13. Dairesinin E.2011/1043, 

K.2013/196, E.2011/3403, K.2014/634, DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulunun E. 2013/2986, 

K.2015/3905, E. 2016/1212, K.2016/3852 E. 2014/4188, K.2015/2027, E. 2016/411, 

K.2016/3882 sayılı Mahkeme Kararlarında ―savunma istem yazısının usule aykırı olarak tebliğ 

edilmesi‖ gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle, ReĢit Galip Cad. Han Sokak No: 1/5 

Çankaya ANKARA adresinde faaliyet gösteren 20/08/2008 tarih ve BAY/939-82/24945 sayılı 

bayilik lisansı sahibi GünıĢığı Petrol Ürünleri Madeni Yağ Otomotiv ĠnĢaat Sanayi Ticaret 

Limited ġirketi’nin;  

a) Akaryakıt istasyonunda 15.02.2010 ve 10.05.2010 tarihlerinde yapılan denetimde 

alınan motorin numunelerinin yeterli Ģart ve seviyede ulusal marker içermediği ve ilgili teknik 

düzenlemelere aykırı olduğu TÜBĠTAK’ta yapılan analiz sonucunda düzenlenen 02/06/2010 
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tarihli ve M-10/644 sayılı ile 24/08/2010 tarihli ve M-10/2102, M-10/2103 sayılı analiz raporları 

ile tespit edilmiĢ olup ilgili lisans sahibinin yeterli Ģart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve 

ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik 

Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak 

Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine 

ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, 

b) 10.05.2010 tarihinde yapılan denetimde akaryakıt istasyonunda bulunan yer altı 

akaryakıt depolama tankını vaziyet planında bulunmamasına karĢın piyasa faaliyetine konu etmek 

suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve on birinci fıkrası 

ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, 

c) 01.03.2010 ve 10.07.2010 tarihlerinde yapılan denetimde 14.06.2010 tarihli ve          

M-10/800, M-10/801, M-10/802 ile 27/09/2010 tarihli ve M-10/2947 sayılı analiz raporlarına göre 

yeterli Ģart ve seviyede marker ihtiva etmeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt 

ikmali yapmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü 

fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci 

maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü 

fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin   

5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin 

(d) bendine aykırı hareket ettiği, 

d) 10.07.2010 tarihinde yapılan denetimde akaryakıt istasyonunda bulunan yer altı 

akaryakıt depolama tankını vaziyet planında bulunmamasına karĢın piyasa faaliyetine konu etmek 

suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü 

maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci 

maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği, 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat 

karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 

20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

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

GünıĢığı Petrol Ürünleri Madeni Yağ Otomotiv ĠnĢaat Sanayi Ticaret Limited ġirketi hakkında 

doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde 

giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan 

iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ihbar edilmesi ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve 

yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 02/03/2017 

tarihli ve 301 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 5099/5/1-1 

————— 
07/04/2017 tarihli ve 16813 sayılı BaĢkanlık Oluru ile Ġpekyolu Mah. Çağçağ Köprü Yanı 

Nusaybin Mardin adresinde mukim 27.02.2013 tarihli ve BAY/939-82/32218 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Ġlker Otomasyon Pompa Sistemleri Petrol Nakliyat Gıda Sanayi Ticaret Limited ġirketi’nin 

akaryakıt istasyonunda 28-29.04.2014 tarihlerinde yapılan denetimde 3 numaralı tanktan ve tanka 

bağlı pompadan alınan numunelerinin EGE PAL’de yapılan analizi neticesinde düzenlenen 
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27.05.2014 tarihli ve 2014-E14050601 sayılı analiz raporundan numunelerin mineral yağ ve geri 

kazanım solventi özelliği gösterdiğinin tespit edilmesi nedeniyle sahibi bulunduğu istasyonda    

28-29.04.2014 tarihleri itibariyle tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün 

bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının 

(b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket 

ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat 

karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 

20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

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

Ġlker Otomasyon Pompa Sistemleri Petrol Nakliyat Gıda Sanayi Ticaret Limited ġirketi hakkında 

doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde 

giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan 

iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ihbar edilmesi ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve 

yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13/04/2017 

tarihli ve 468 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 5099/6/1-1 

————— 
Kurul’un 16.03.2017 tarihli ve 6976-25 sayılı Kararı ile Ġropet Akaryakıt Ürünleri 

Dağıtım Nakliye Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin, 28.01.2015 tarihli denetimde 

tespit edildiği üzere, akaryakıt istasyonunda otomasyon sisteminin çalıĢmaması ve dağıtıcısı 

dıĢında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı   

20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

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

Ġropet Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Nakliye Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 

04.02.2016 tarih ve 6102-47 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonucunda 

düzenlenen 22.02.2016 tarihli ve 250 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma 

Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; süresinde savunma yapmayan Ġropet Akaryakıt Ürünleri Dağıtım 

Nakliye Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmali 

gerçekleĢtirmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik  

19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve ―Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 

2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ hükümleri gereğince belirlenen 

80.106,-TL tutarında ayrıca akaryakıt istasyonunda otomasyon sisteminin çalıĢmaması nedeniyle 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci 

fıkrası ve ―Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ hükümleri gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında olmak üzere 

toplamda 160.212,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 160.212,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
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numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 5099/7/1-1 

————— 
Kurul BaĢkanlık Makam’ının 03.03.2017 tarihli ve 10533 sayılı Oluru ile, 08/09/2014 

tarihinde 23.03.2006 tarihli ve LPG-BAY/700-185/01379 numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı 

sahibi Elbistan Petrol Akaryakıt Nakliye Ticaret Sanayi Limited ġirketi'nin "Kümbet Mahallesi 

No:27 Adnan Menderes Bulvarı Elbistan - KAHRAMANMARAġ" adresinde yapılan 

denetimlerde tespit edildiği (Tutanak : B- 052844) istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip 

sorumlu müdür çalıĢtırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 Ġnci 

maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca ġirketiniz hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar 

verilmiĢtir. 

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 

17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuĢtur. 

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 inci 

maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca Kurul BaĢkanlık Madam’ının 03.03.2017 tarihli ve 10533 sayılı 

Oluru kapsamındaki soruĢturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 

26/04/2017-511 sayılı SoruĢturma Raporu 28.04.2017 tarih ve 22370 sayılı yazımız ile 

gönderilmiĢ ancak, ilgilinin belirlenebilen adreslerine tebligat yapılamamıĢtır. Ticaret Sicilinden 

de adres tespiti yapılamamıĢtır. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın 

yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip 

giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi 

içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 5099/8/1-1 

————— 
Kurul BaĢkanlık Makam’ının 03.03.2017 tarih ve 10533 sayılı Olur’u ile, 10/09/2014 ve 

11.05.2016 tarihlerinde 04.04.2008 tarihli ve LPG-BAY/941-54/07640 numaralı LPG oto gaz 

bayilik lisansı sahibi Mehmet Hayber- HAYPET'in "Mahallesi Düzbağ Kasabası Merkez - 

KAHRAMANMARAġ" adresinde yapılan denetimlerde tespit edildiği (Tutanak: B-037893 - B-

278989) istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıĢtırılmaması nedeniyle, 
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5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 Ġnci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca ġirketiniz hakkında 

doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. 

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 

17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuĢtur. 

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 inci 

maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca Kurul BaĢkanlık Makam’ının 03.03.2017 tarih ve 10533 sayılı 

Olur’u kapsamındaki soruĢturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 

21/04/2017-490 sayılı SoruĢturma Raporu 27.04.2017 tarih ve 22279 sayılı yazımız gönderilmiĢ 

ancak, ilgilinin belirlenebilen adresinde, YurtdıĢında Bulunduğu ve ne zaman geleceğinin belli 

olamadığı açıklamasıyla tebligat yapılamamıĢtır. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın 

yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip 

giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi 

içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 5099/9/1-1 

————— 
30.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30768 sayılı bayilik lisansı sahibi Petro Turizm 

TaĢımacılık Akaryakıt ĠnĢaat Gıda San. Tic. Ltd. ġirketi unvanlı Ģirkete ait akaryakıt istasyonunda 

18/07/2012 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin yeterli Ģart ve seviyede ulusal marker 

içermediği ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu gerekçesiyle adı geçen Ģirkete iliĢkin 

düzenlenen 03/02/2017 tarih ve 165 sayılı SoruĢturma Raporunu değerlendiren Kurul 13/04/2017 

tarih ve 7027-14 sayılı Kararıyla zikredilen Ģirket hakkında 163.111-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar vermiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine yetkili Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 5099/10/1-1 
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Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AVUKAT ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Hukuk MüĢavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 

2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine Ġlk Defa 

Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine 

dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst KuruluĢları Ġle Yükseköğretim Kurumları Hukuk MüĢavirliği 

ve Avukatlık GiriĢ Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet 

avukat kadrosuna sözlü sınavla atama yapılacaktır. 

 

UNVANI SINIFI DERECESĠ ADET 

AVUKAT AH 6 1 

 

I - SINAVA BAġVURU ġARTLARI 

A. GENEL ġARTLAR: 

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak, 

b. 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden en az 

yetmiĢ puan almıĢ olmak, 

c. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

d. Avukat kadrosu için baĢvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine 

sahip olmak. 

II - BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1. BaĢvuru Formu (BaĢvuru için tıklayınız.) 

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dıĢında tamamlamıĢ 

olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği) 

3. Üç adet vesikalık fotoğraf 

4. KPSS (B) sonuç belgesinin barkotlu bilgisayar çıktısı 

5. ÖzgeçmiĢ 

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği 

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığınca da 

onaylanabilir. 

III - GĠRĠġ SINAVININ ġEKLĠ, BAġVURU ġARTLARI YERĠ VE 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

BaĢvuru Yeri Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire BaĢkanlığı SĠVAS 

Ġlk BaĢvuru Tarihi 05.06.2017 

Son BaĢvuru Tarihi 19.06.2017 

Sınav Yeri ve Tarihi 
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü 

Rektörlük Toplantı Salonu - 06.07.2017 Saat: 10.00 
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BaĢvurular Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına 19.06.2017 tarihine kadar Ģahsen 

yapılacaktır. Ġlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Aranılan Ģartları taĢıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSS 

P3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan baĢlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beĢ 

katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSS P3 puan türü itibariyle en son adayın 

aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriĢ sınavına çağrılacaktır. Sınav için öngörülen süre 

içerisinde yapılan baĢvuruları inceleyerek adayların aranan Ģartları taĢıyıp taĢımadıkları, BaĢvuru 

Ġnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, baĢvurusu kabul edilen adayların listesi 

Üniversitemizin www.cumhuriyet.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır. 

Sınavda adaylar; 

a. AĢağıda V. maddede belirtilen sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi 

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu 

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 

e. Genel yetenek ve genel kültürü, 

f. Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecekler. Sınav sonuçları 

Üniversitemiz www.cumhuriyet.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır. 

IV - SINAVIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

BaĢarı sıralaması, sınavda en yüksek not alan adaydan baĢlanarak belirlenir. Sınav baĢarı 

notunun eĢitliği durumunda KPSS P3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Adaylar, 

sınav kurulu tarafından anılan yönetmeliğin 13. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi için elli puan, 

diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen 

puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda baĢarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerinin yüz tam 

puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır. 

V - SINAV KONULARI 

a. Anayasa Hukuku 

b. Medeni Hukuk 

c. Borçlar Hukuku 

d. Ticaret Hukuku 

e. Medeni Usul Hukuku 

f. Ġcra ve Ġflas Hukuku 

g. Ġdare Hukuku 

h. Ġdari Yargılama Hukuku 

i. Ceza Hukuku 

j. Ceza Usul Hukuku 

k. ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
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VI - SINAV SONUÇLARININ ĠLANI VE ĠTĠRAZLAR 

1. Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından baĢarı puanı en yüksek olan adaydan 

baĢlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların 

yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluĢturulan baĢarı listesi Üniversitemizin internet 

sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, baĢarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir. 

2. BaĢarı sırasına göre oluĢturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından 

itibaren altı ay süreyle geçerlidir. 

3. Sınavda yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 

kazanılmıĢ hak teĢkil etmez. 

4. Duyuru tarihinden itibaren beĢ iĢ günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. 

Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca en geç on beĢ gün içinde sonuçlandırılır. 

VII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 

1. Sınavı kazananlardan sınav baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 

belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları 

yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. 

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

VIII - AVUKATLIK KADROSUNA ATANMA ĠġLEMLERĠ 

1. GiriĢ sınavında baĢarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak 

bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar. 

2. Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriĢ sınavı baĢarı puan sıralamasına göre 

yapılır. Sınavda baĢarılı olup göreve baĢlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple 

görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriĢ sınavı 

sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriĢ sınavı baĢarı sırası dikkate 

alınarak yedek listeden atama yapılabilir. 

3. Gerekli Ģartları taĢımadığı sonradan anlaĢılanların atama iĢlemleri yapılmaz. Atamaları 

yapılmıĢ ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde 

mazeretsiz olarak baĢvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz 

baĢlamayanlar atama iĢleminden sarfınazar etmiĢ sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmıĢ hak 

sayılmaz. 

Atamaları yapılanların görevlerine baĢlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır. 

 5001/1-1 
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Kadir Has Üniversitesinden: 

HUKUK FAKÜLTESĠNE ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi 

Hukuku Anabilim Dalı Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile ―Öğretim Üyeliğine 

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

sayfasında yayınlanan Akademik Personel Ġstihdam Yönergesi Kriterleri’ni yerine getirmiĢ olmak 

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

Profesör alınacaktır. Ġlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Aranan ġartlar: 

1. Lisans derecesini Hukuk, Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Kamu Hukuku-Ceza 

Hukuku alanında almıĢ olması, 

2. Doktora tez konusunun Ceza Hukuku veya Ceza Usul Hukuku alanında olması, 

3. YayınlanmıĢ en az üç kitabının olması, 

4. Ceza Hukuku alanında hakemli en az on makale yayınlamıĢ olması, 

5. Uluslararası Sempozyum, Kurultay, Toplantı, ÇalıĢtay veya Kongrelerde sunulmuĢ ve 

yayınlanmıĢ en az beĢ bildirisinin olması, 

6. Ġngilizce ve Fransızca dillerinde ÜDS veya KPDS’den en az 80 puan almıĢ olması 

Adayların KHAS Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki 

sıralamaya uygun hazırladıkları (Profesör adayları 6 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir 

Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/ĠSTANBUL adresine ilan 

baĢvuru süresi içinde baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Adayların bilimsel 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.) 

BaĢvuru adresi: 

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü 

Personel Dairesi 

34083-Cibali/ĠSTANBUL 5033/1-1 
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Kadir Has Üniversitesinden: 

ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠNE ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz ĠletiĢim Fakültesi akademik birimlerinin aĢağıda belirtilen Bölümün 

Doçent kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği‖ nde öngörülen koĢullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. Ġlana konu 

olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Aranan ġartlar: 

1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde Doçent 

atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak, 

2. ĠletiĢim Fakültesi Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım bölümlerinde en az 3 yıl çalıĢmıĢ olmak; 

iletiĢim bilimleri ve siyasal iletiĢim alanlarında ulusal ve uluslararası projelerde görev almıĢ olmak. 

Adayların KHAS Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki 

sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has 

Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/ĠSTANBUL adresine ilan 

baĢvuru süresi içinde baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Adayların bilimsel 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 

ĠletiĢim 

Fakültesi 

Halkla 

ĠliĢkiler ve 

Tanıtım 

Doçent 1 

Siyasal ĠletiĢim, Yeni Medya ve Ġzleyici 

AraĢtırmaları alanlarında çalıĢmalar 

yapmıĢ; iletiĢim bilimleri ve siyasal 

iletiĢim alanlarında ulusal ve uluslararası 

projelerde çalıĢmıĢ; proje hazırlama, 

proje ekibinde yer alma, proje yönetme 

ve proje yazma eğitimi deneyimlerine 

sahip olmak. 
 
BaĢvuru adresi: 

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü 

Personel Dairesi 

34083-Cibali/ĠSTANBUL 5034/1/1-1 
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Kadir Has Üniversitesinden: 

ĠġLETME FAKÜLTESĠNE ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz ĠĢletme Fakültesi, ĠĢletme Bölümü’nde mevcut 1 (bir) adet Doçent 

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 Doçent alınacaktır. Ġlana konu olan 

kadrolar tam zamanlıdır. 

Aranan ġartlar: 

1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre Doçent 

atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak, 

2. Konusunda saygın dergilerde (SCI-EXP, SSCI, AHCI) yayınlarının bulunuyor olması, 

3. Doktora derecesini Örgütsel DavranıĢ veya Ġnsan Kaynakları Yönetimi alanlarından 

birinden almıĢ olmak. 

4. Bu kadroya doçent olarak atanabilme kriterlerini sağlayanlar baĢvuru yapabilir. 

Adayların KHAS Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki 

sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 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 dosyasında 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 

ĠĢletme 

Fakültesi 
ĠĢletme Doç. Dr. 1 (Bir) 

ĠĢ görenlerin güçlendirme algılarının 

sorumluluk üstlenme davranıĢları üzerindeki 

etkisi, iĢe adanmıĢlık, iĢ tatmini, ĠĢle ilgili 

stres faktörleri, kiĢi-iĢ uyumu, kurumsal 

sosyal ınovasyon gibi konularda araĢtırma ve 

yayın yapıyor olmak. Bu konularda en az 5 

yıl süre ile ders vermiĢ olmak gerekmektedir. 
 
BaĢvuru adresi: 

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü 

Personel Dairesi 

34083-Cibali/ĠSTANBUL 5034/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Millî Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mersin Üniversitesi Ortak Zorunlu Yabancı Dil ve Yabancı Dil Hazırlık

Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Yüksek İhtisas Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞ
— 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve

Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


