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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“b) Kaynak türü ve kurulu güç bazında Kurul kararı ile belirlenen oranlara karşılık
gelen tutarda ve üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde
onunu geçmemek koşuluyla, Kurul kararıyla belirlenen tutarda teminat,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (j) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Lisans kapsamında faaliyette bulunduğu konuda yaptığı iş ve işlemlere ilişkin veri
işleme veya veri depolama amacıyla kurdukları ve/veya hizmet aldıkları bilgi işlem merkezle-
rinde üçüncü kişilerin söz konusu verilere hukuka aykırı erişimini ve bu verileri hukuka aykırı
işlemesini önlemek, verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak üzere uygun
güvenlik seviyesini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(9) Üretim lisanslarında tesis tamamlanma süresinin uzatılmasına ilişkin tadillerde, li-
sansa konu tesis için içerisinde bulunulan yıl itibarıyla geçerli olan lisans alma bedeli kadar
tutar, lisans tadil bedeli olarak alınır. Bu hüküm, kısmi işletmede olan üretim tesisleri için iş-
letmede olmayan ve süre uzatımına konu olan kurulu güç miktarı, kapasite artışları bakımından
da kapasite artış miktarı dikkate alınarak uygulanır. Önlisans süresinin uzatılmasına ilişkin ta-
dillerde önlisans alma bedelinin tamamı tadil bedeli olarak alınır.”



MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Aşağıdaki hallerde ilgili tüzel kişiye iade edilir:
1) (b) bendinin (6) numaralı alt bendi hükmü saklı kalmak üzere, önlisans başvurusun-

dan vazgeçilmesi veya önlisans başvurusunun reddedilmesi.
2) Önlisansın, önlisans sahibi tüzel kişiden kaynaklanmayan bir nedenle sona ermesi

veya erdirilmesi.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(3) Kurum tarafından talep edilmesi halinde dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şir-

ketleri, hukuki ayrıştırma çerçevesinde bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında öngörülen
düzenlemelere uygunluk sağlamak için aldıkları tedbirleri, kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri ile bir-
likte, Kurum tarafından belirlenen formata uygun olarak Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ku-
rum tarafından yıl içerisinde yapılan izleme faaliyetleri ile söz konusu bildirimler birlikte de-
ğerlendirilerek, ihtiyaç olması halinde hukuki ayrıştırmanın etkin bir şekilde uygulanması için
alınması gereken ek tedbirler Kurula sunulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

“(1) Lisans alınıncaya kadar veraset ve iflas nedenleri dışında önlisans sahibi tüzel ki-
şinin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, paylarının devri veya payların
devri sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Bu hüküm;

a) Halka açık olan payları ile sınırlı olmak üzere, halka açık tüzel kişilere ve halka açık
tüzel kişi ortağı bulunan tüzel kişinin, söz konusu ortağının halka açık olan paylarından kay-
naklanan ortaklık yapısı değişikliklerine,

b) Uluslararası antlaşmalar kapsamında kurulması öngörülen tesisler için önlisans ve-
rilen tüzel kişilere,

c) Önlisans sahibi bir tüzel kişinin ortaklık yapısında, yurt dışında kurulmuş olan or-
takların ortaklık yapılarında oluşan değişiklikler sebebiyle gerçekleşen dolaylı pay sahipliği
değişikliklerine,

ç) Önlisans sahibi tüzel kişi ile bu tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı tüzel kişi ortak-
larının paylarının halka arz edilmesi kapsamında, söz konusu önlisans sahibi tüzel kişinin or-
taklık yapısında oluşacak doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerine,

d) Pay sahiplerinin rüçhan haklarının kullanımına bağlı olarak önlisans sahibi tüzel ki-
şinin mevcut ortakları arasında oluşan pay değişiklikleri sebebiyle, söz konusu önlisans sahibi
tüzel kişinin ortaklık yapısında gerçekleşen doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısı değişiklik-
lerine,

e) Önlisans sahibi tüzel kişinin önlisansına derç edilmiş tüm dolaylı pay sahiplerinin
pay oranları değişmeksizin doğrudan ortak haline gelmesi sonucunu doğuran değişiklikler ile
tüm doğrudan pay sahiplerinin pay oranları değişmeksizin dolaylı pay sahibi haline gelmesi
sonucunu doğuran değişikliklere,

f) Özelleştirme programında yer alan önlisans sahibi tüzel kişinin kamu uhdesindeki
paylarının satış veya devri nedeniyle ilgili önlisans sahibi tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı
ortaklık yapısında oluşan değişikliklere,

g) Önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında doğrudan veya dolaylı paya sahip
mevcut ortakları arasında ilgili önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrol değişik-
liği oluşturmayacak şekilde yapılan doğrudan veya dolaylı pay değişikliklerine,
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ğ) Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamu kurum ve kuru-
luşlarına ait olan önlisans sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapısında, kamu kurum ve kuruluşu
niteliğini haiz ortak dışında yeni ortak alınmamak kaydıyla, sermaye artışı ve/veya ortakların
değişmesinden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerine,

h) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, önlisans sahibi tüzel kişi
ile bu tüzel kişinin doğrudan ve dolaylı tüzel kişi ortaklarının kendi paylarını iktisap etmesi
sonucu, söz konusu önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında gerçekleşen doğrudan veya
dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerine,

ı) Yurt dışında kurulmuş tüzel kişilerce veya bu tüzel kişilerce kontrol edilen ve 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurulmuş tüzel kişiler tarafından, yurt dışı kaynak kul-
lanılması suretiyle önlisans sahibi tüzel kişilikte gerçekleştirilen doğrudan veya dolaylı pay
edinimlerine,

i) Önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında doğrudan veya dolaylı paya sahip
olan ve eşler ile aralarında birinci derece kan hısımlığı bulunan gerçek kişiler arasında yapılan
pay devirleri sonucunda söz konusu önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında gerçekleşen
doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerine,

j) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yönetimine el konulan önlisans sahibi tüzel
kişinin ortaklık yapısında gerçekleşen doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerine,

uygulanmaz.
(2) Lisans sahibi bir tüzel kişinin sermayesinin yüzde on veya daha fazlasını temsil

eden payların, halka açık şirketlerde ise yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların,
doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda be-
lirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kont-
rolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler ile tarifesi
düzenlemeye tabi lisans sahibi tüzel kişilerin payları üzerinde rehin tesis edilmesi ile bu tüzel
kişilere ilişkin hesap rehni tesis edilmesi, her defasında onaya tabidir. Piyasa işletim lisansı sa-
hibi tüzel kişilerin ortaklık yapılarında, yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden ba-
ğımsız olarak, ayrıca, her türlü doğrudan pay değişiklikleri onaya tabidir. Onay, tarifesi düzen-
lemeye tabi faaliyet yürüten lisans sahibi tüzel kişiler için Kurul, diğerleri için ilgili ana hizmet
birimi tarafından verilir. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamam-
lanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur. Pay devrinin tamamlanma tarihinden itibaren 3
(üç) ay içerisinde lisans tadil talebinde bulunulması zorunludur. Bu fıkra hükmü halka açık
olan payları ile sınırlı olmak üzere, halka açık tüzel kişilere ve halka açık tüzel kişi ortağı bu-
lunan tüzel kişinin, söz konusu ortağının halka açık olan paylarından kaynaklanan ortaklık ya-
pısı değişikliklerine uygulanmaz. Sekizinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, bu fıkra kap-
samında onay alınmasını gerektirmeyen diğer değişikliklerin Kuruma bildirilmesi ve bu deği-
şiklikler için gerekmesi halinde, değişiklik tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde lisans tadil
talebinde bulunulması zorunludur.”

“(8) Tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet yürüten lisans sahibi tüzel kişiler hariç olmak
üzere, lisans sahibi bir tüzel kişinin yurtdışında yerleşik tüzel kişi ortağının ortaklık yapısındaki
değişikliklerden kaynaklanan dolaylı ortaklık yapısı değişikliği ile söz konusu yurtdışında yer-
leşik tüzel kişi vasıtasıyla ilgili lisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün deği-
şikliğine neden olan veya bu sonucu doğuran işlemler için en geç bir yıl içerisinde Kuruma
bilgi verilmesi ve bu değişiklikler için gerekmesi halinde bilgi verildiği tarihten itibaren 6 (altı)
ay içerisinde lisans tadil talebinde bulunulması zorunludur.”
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MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Orman Genel Müdürlüğünden:

MESİRE YERLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/3/2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesire Yer-

leri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Pazarlık usulü yöntemiyle kiralama

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmesi im-

zalanmış ve sözleşme süresi bitmemiş olanlar dâhil olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü ta-

rafından 2886 sayılı Kanuna göre işletme hakkı kiraya verilen mesire yerlerine ilişkin olarak,

sözleşme süresinin sona ermesinden sonra, eski işletmeci tarafından aynı yere dair yeniden ki-

ralama talebinde bulunulması halinde, sözleşme ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine

getirdiği komisyon marifetiyle tespit edilmesi kaydıyla, mesire yeri eski işletmecisine tekrar,

Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlık onayı ile pazarlık usulü yöntemiyle kiralanabilir. Önceki

sözleşme süresi dâhil, toplam süre 29 yılı geçemez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/11/2013 28809

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/1/2014 28896

2- 26/12/2014 29217

3- 4/2/2015 29257

4- 23/12/2015 29571

5- 22/10/2016 29865

6- 24/2/2017 29989

7- 9/6/2017 30091

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/3/2013 28578

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2014 29222 (4. mükerrer)
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Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesinde yürütülen lisansüstü

eğitim-öğretim ve sınavlar ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; lisansüstü programlara öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri ile eği-

tim-öğretim ve ölçme-değerlendirme süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System),

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye ders ve yüksek lisans tezi, dönem projesi,

doktora tezi ve sanatta yeterlilik tezi gibi uygulama ve tez çalışması dönemlerinde danışmanlık

yapmak üzere anabilim/anasanat dalı önerisiyle ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından atanan

öğretim üyesini,

ç) Elektronik bilgi yönetim sistemi: Üniversitenin eğitim-öğretim organizasyonuna iliş-

kin tüm verilerinin, yönetilmesi, depolanması ve raporlanmasını sağlayan elektronik bilgi yö-

netim sistemi yazılımının genel adını,

d) Enstitü: Ege Üniversitesine bağlı Eğitim, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerini,

e) Enstitü anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci

maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat

dalını,

f) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunu,

g) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,

h) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını,

ı) GRE: Uluslararası Graduate Record Examination sınavını,

i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

j) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

k) Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,

l) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

m) Üniversite: Ege Üniversitesini,

n) Yabancı Diller Yüksekokulu: Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

o) Yerel kredi: Yarıyıl boyunca devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin ta-

mamı ile bir haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,
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ö) Yerleştirme puanı: Adayın başvurduğu lisansüstü program için aranan şartlar kapsa-

mında mezuniyet not ortalaması, ALES, TUS ve benzeri merkezi sınav puanları ile yazılı bi-

limsel değerlendirme ve/veya mülakat puanından üretilen kesin kayıtta kullanılan puanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 4 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeterliği kazanmasını sağlamak-

tır. Bu program toplamda 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, seminer dersi,

uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Kredisi olmayan seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı

kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında

verilmekte olan derslere de kayıtlanabilir. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yük-

seköğretim kurumlarından, asgari ders yükünden sayılmak üzere en fazla iki ders alabilir.

(3) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı üzerine Üniversitede öğretim elemanı ve öğ-

rencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine da-

yalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim prog-

ramları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yo-

luyla verilecek dersler, kredi ile AKTS kredileri, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının

yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan

öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına, güz ve bahar yarıyılları başında

öğrenci alınabilir. Tezli yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğren-

cilerde aranacak nitelikler ve aday değerlendirme ölçütleri anabilim/anasanat dalı kurullarının

önerileri dikkate alınarak enstitü kurulunca karara bağlanır ve Senatonun onayına sunulur. Bu

bilgiler, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde ilan edilir. Bu ilanda; başvuru

için istenen belgeler, başvuru tarih ve koşulları, her bir program için aday öğrencilerde aranan

nitelikler, aday değerlendirme ölçütleri ile adayların yazılı bilimsel değerlendirmeye ve/veya

mülakata girecekleri tarih, saat, yer ve diğer hususlar belirtilir. Bir öğrencinin en fazla kaç

programa başvurabileceği enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, en az lisans diploma-

sına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünde en az 55 ALES puanına veya GRE

ya da GMAT sınavlarından buna eş değer bir puana sahip olduklarını belgelemeleri gerekir.

Yüksek lisans programlarına başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puanın

altındaki küsuratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fa-

kültesi ile Konservatuvara bağlı anabilim/anasanat dallarının yüksek lisans programlarına öğ-

renci kabulünde ALES puan şartı aranmaz.
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(3) Adaylar, ilanda detayları belirtilen esaslara göre kendilerinden talep edilen bilgi ve

belgeleri elektronik ortamda ve/veya şahsen beyan ederek başvurularını gerçekleştirirler.

(4) Adaylar, başvuruları sırasında beyan ettikleri bilgi ve belgeleri, kayıt hakkı kazan-

maları halinde, kesin kayıt işlemi sırasında eksiksiz ibraz etmekle yükümlüdür. Başvuru sıra-

sında beyan edilen bilgiler ile kesin kayıt aşamasında ibraz edilen bilgi ve belgelerde farklılıklar

olması durumunda adayın kaydı yapılmaz.

(5) Adayların başvuru yapabilmeleri için, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ya-

pılan yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından kabul

edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 50 puan ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme

Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 50

puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Ancak tamamen yabancı dilde öğretim yapan

veya bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan programlara başvuran adayların Yabancı

Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavından 70 ya da

YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya ÖSYM ta-

rafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eş değer bir

puan almış olmaları gerekir. Son 3 yıl içerisinde Yüksek Lisans programının yürütüleceği tü-

müyle yabancı dilde eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan veya programından mezun

olduğunu belgeleyen adaylardan yabancı dil belgesi aranmaz.

(6) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde ALES

puanı, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Konservatuvara bağlı anabilim/ana-

sanat dalları hariç, lisans not ortalamasına ek olarak yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mü-

lakat yöntemi kullanılır. Yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat ölçme yöntemlerinden

hangisinin ya da hangilerinin kullanılacağı anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü

yönetim kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(7) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde kulla-

nılacak yerleştirme puanının hesaplanmasında ALES puanının, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mi-

marlık Fakültesi ile Konservatuvara bağlı anabilim/anasanat dalları hariç, lisans not ortalama-

sının, yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat değerlendirmesinin katkıları aşağıda be-

lirtilmiştir:

a) T.C. ve KKTC uyruklu adayların hem mülakat hem de yazılı bilimsel değerlendirme

yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:
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b) T.C. ve KKTC uyruklu adayların sadece mülakat veya sadece yazılı bilimsel değer-

lendirme yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:

(8) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde görev

alacak değerlendirme jürileri, tek sayı olmak üzere en az üç en fazla yedi asıl, iki yedek üyeden

oluşur ve ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile

belirlenir.

(9) Değerlendirme jürisi, adayları sınava giriş belgesinde belirtilen tarih, saat ve yerde

yazılı bilimsel değerlendirmeye ve/veya mülakata alarak, 100 tam puan üzerinden değerlen-

dirme yapar. Yazılı bilimsel değerlendirmeye ve/veya mülakata girmeyen veya yazılı bilimsel

değerlendirme notu ve/veya mülakat notu 50’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı

hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır. Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat

yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılır ve yazılı bi-

limsel değerlendirmeye katılmayan aday mülakata alınmaz.

(10) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde yer-

leştirme puanı sekizinci fıkrada belirtildiği şekilde hesaplanır. Değerlendirme Jürisi başkanı,

adayların yerleştirme puan hesabını içeren tutanağı anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla

yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat tarihini izleyen iki iş günü içinde enstitü mü-

dürlüğüne iletir.

(11) Tezli yüksek lisans programlarında yerleştirme puanı 60 ve üzerinde olan adaylar,

puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları

programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir

ve ilan edilir. Tezli yüksek lisans programları için sıralamada eşitlik olması halinde ALES puanı

yüksek olan adaya; Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ve Konservatuvara bağlı

anabilim/anasanat dallarının tezli yüksek lisans programlarında sıralamada eşitlik olması ha-

linde ise, lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

Süre

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 4 yarıyıldır ve program en çok 6 yarıyılda ta-

mamlanır.
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(2) Öğrenci, tezli yüksek lisans programını ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun ge-

rekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en az 2 yarıyıl tez çalışması yürütmek ko-

şuluyla 3 yarıyılda tamamlayabilir.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini

başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(4) Tezli yüksek lisans programının azami süresi 6 yarıyıldır. Azami süre içinde tez ça-

lışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu

her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir danışmanını, öğrencinin kesin kaydını takip

eden 15 gün içinde enstitü müdürlüğüne önerir. Danışman enstitü yönetim kurulu onayı ile ke-

sinleşir.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda tezin

konusunu ilgilendiren alanlarda öğretim üyeleri ya da doktora derecesine sahip öğretim görev-

lileri ikinci danışman olarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim

kurulunun onayı ile atanabilir. İkinci danışman Üniversite kadrosu dışından en az doktora de-

recesine sahip kişiler arasından da seçilebilir. Tez konusu tespit edilmemiş öğrenci için ikinci

danışman önerilemez.

(3) Enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman olarak atanan öğretim üyesi, danışmanı

olduğu öğrencinin tez önerisini en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne gönderir. Danışman ve tez konusu enstitü yönetim ku-

rulu onayı ile kesinleşir.

(4) Danışmanın; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirleme, kayıt yeni-

leme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izleme, tez çalışmasını yönet-

me, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etme, diğer akademik problemleriyle ilgilenme

yükümlülüğü vardır.

(5) Bir öğrencinin danışmanı, öğrencinin veya danışman öğretim üyesinin talebi doğ-

rultusunda, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun

onayı ile değiştirilebilir. Üniversiteden danışman atanamaması durumunda anabilim/anasanat

dalı kurulunun gerekçeli teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğ-

retim kurumundan aynı alandan bir öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(6) Danışman; enstitü yönetim kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren her yarıyıl

ve yaz döneminde, tüm diğer akademik/idari yük ve görevlerine ek olarak danışmanı olduğu

öğrenciler için uzmanlık alan dersi adlı teorik bir ders açar. Uzmanlık alan dersine ilişkin esas-

lar, Senato tarafından belirlenir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından enstitü için belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar. Öğ-

renci öğretim planındaki tüm yükümlülükleri başarı ile tamamlaması ve her bir lisansüstü ens-

titü için Senato tarafından ayrı olarak belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları yerine

getirmesi durumunda tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
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(2) Yüksek lisans tez jürisi, danışman ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlı-

ğının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az

biri de Üniversite dışından olmak üzere 3 veya 5 öğretim üyesinden oluşur. Jürinin 3 kişiden

oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(3) Tez savunma sınav tarihi ve saati ile sınavın yapılacağı yer anabilim dalı başkanlı-

ğının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Tez savunma sınavı enstitü yönetim

kurulu karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılmak zorundadır.

(4) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-

duğuna ilişkin görüşünü ve tezi, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla sınav tarihinden en az

dört hafta önce enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı

raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin

tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(5) Jüri üyeleri, tez savunma sınavı tarihine kadar tezle ilgili kişisel raporlarını hazır-

layarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(6) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden olu-

şur. Tez sınavının süresi en az 45, en fazla 90 dakikadır. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisans-

üstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda ger-

çekleştirilir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret

veya düzeltme kararı verir ve bu durumu tutanakla tespit eder. Jüri tutanağı ve jüri üyelerinin

tezle ilgili kişisel raporları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen iki

iş günü içinde ilgili enstitüye bildirilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi

kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-

mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-

disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 9 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından her bir lisansüstü

enstitü için ayrı olarak belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavı tarihinden itibaren bir ay içinde

ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine

tezli yüksek lisans diploması verilir. Öğrenci onaylanan tezinin ciltli kopyalarını, jüri üyelerine

teslim ettiğine dair belgeyi enstitü müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. Enstitü yönetim kurulu

talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğ-

renci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlana-

maz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat

dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri

komisyonu tarafından imzalı nüshasının anabilim dalı başkanlığınca enstitüye iletildiği tarihtir.
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(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik

ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e

gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 10 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konu-

larda gerekli bilgileri kazandırmak ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göster-

mektir. Tezsiz yüksek lisans programı; örgün öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim

programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Bu program toplamda

30 krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi dersi olacak şekilde en az 60

AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-

ğerlendirilir. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt

yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Bu durumda

ilgili anabilim dalı başkanlığı her bir öğrenci için sınav yeri, tarihi ve jürisini belirleyerek enstitü

yönetim kurulu onayına sunar.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim olarak yürütülebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin

alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans

derslerinden seçilebilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarında yeterlik sınavı yüz yüze veya enstitü yönetim

kurulunun onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına en az lisans derecesine sahip ol-

mak üzere, güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci alınabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına

alınacak öğrenci sayıları, aday öğrencilerde aranacak nitelikler ve aday değerlendirme ölçütleri

enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı kurullarının önerisi dikkate alınarak enstitü kuru-

lunca karara bağlanır ve Senatonun onayına sunulur. Bu bilgiler, enstitü yönetim kurulu tara-

fından belirlenen tarihleri ilan edilir. Bu ilanda; başvuru için istenen belgeler, başvuru tarih ve

koşulları, her bir program için aday öğrencilerde aranan nitelikler, aday değerlendirme ölçütleri

ile adayların yazılı bilimsel değerlendirmeye ve/veya mülakata girecekleri tarih, saat, yer ve

bir aday öğrencinin en fazla kaç programa başvurabileceği gibi hususlar belirtilir.

(2) Adaylar, ilanda detayları belirtilen esaslara göre kendilerinden talep edilen bilgi ve

belgeleri elektronik ortamda ve/veya şahsen beyan ederek başvurularını gerçekleştirirler.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde lisans

not ortalamasına ek olarak yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat yöntemi kullanılır.

Yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat ölçme yöntemlerinden hangisinin ya da hangi-

lerinin kullanılacağı anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senato

onayı ile belirlenir.
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(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde kulla-

nılacak yerleştirme puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının, yazılı bilimsel değer-

lendirme ve/veya mülakat değerlendirmesi aşağıda belirtilmiştir:

a) T.C. ve KKTC uyruklu adayların hem mülakat hem de yazılı bilimsel değerlendirme

yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:

b) T.C. ve KKTC uyruklu adayların sadece mülakat veya sadece yazılı bilimsel değer-

lendirme yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde görev

alacak değerlendirme jürileri, tek sayı olmak üzere en az üç en fazla yedi asıl üye, iki yedek

üyeden oluşur ve ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu

onayı ile belirlenir.

(6) Değerlendirme jürisi, adayları sınava giriş belgesinde belirtilen tarih, saat ve yerde

yazılı bilimsel değerlendirmeye ve/veya mülakata alarak, kullanılan her ölçme yöntemi için

ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar. Yazılı bilimsel değerlendirmeye ve/veya

mülakata girmeyen veya yazılı bilimsel değerlendirme notu ve/veya mülakat notu 50’nin altında

olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır. Hem yazılı bi-

limsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme

sonra mülakat yapılır ve yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan aday mülakata alınmaz.

(7) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde yer-

leştirme puanı beşinci fıkrada da belirtildiği şekilde hesaplanır. Değerlendirme Jürisi başkanı,

adayların yerleştirme puan hesabını içeren tutanağı anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla

yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat tarihini izleyen iki iş günü içinde enstitü mü-

dürlüğüne iletir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programlarında yerleştirme puanı 60 ve üzerinde olan adaylar

puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları
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programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir

ve ilan edilir. Sıralamada eşitlik halinde lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya

öncelik verilir.

Süre

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak

üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az 2 yarıyıl, en çok 3 ya-

rıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-

versite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında; anabilim/anasanat dalı başkan-

lığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak

bir öğretim üyesi veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa ilgili eğitim programını kapsayan

anabilim/anasanat dalı veya bilim dalında doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini ilk

yarıyılın başında danışman olarak enstitü müdürlüğüne önerir. Danışman, enstitü yönetim ku-

rulu onayı ile kesinleşir.

(2) Danışmanın; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirleme, kayıt yeni-

leme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunun izlenmesi, dönem projesinin

yürütülmesi, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etme ve diğer akademik problemleriyle

ilgilenme yükümlülüğü vardır.

(3) Bir öğrencinin danışmanı, öğrencinin veya danışman öğretim üyesinin talebi doğ-

rultusunda, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun

onayı ile değiştirilebilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz

yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Öğrenci tarafından hazırlanan dönem projesi, danışman dışında ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanan üç öğretim

üyesinden en az ikisinin olumlu görüşü ile başarılı kabul edilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat

dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi öğrencinin me-

zuniyetinin onaylandığı enstitü yönetim kurulu tarihidir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversitenin tezli yüksek lisans

programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla ve öğrenim gördükleri

alan ile ilgili tezli yüksek lisans programının bulunması durumunda; ilgili anabilim/anasanat

dalının kurul kararı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programına geçiş

yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu

kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 15 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve

yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-

lam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az

7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kre-

disinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14 ders,

seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kre-

disinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve

enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden

yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 2, lisans derecesiyle kabul edil-

miş öğrenciler için en fazla 4 ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-

rini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 16 – (1) Doktora programlarına güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alı-

nabilir. Alınacak öğrenci sayıları, aday öğrencilerde aranacak nitelikler ve aday değerlendirme

ölçütleri enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı kurullarının önerisi dikkate alınarak enstitü

kurulunca karara bağlanır ve Senatonun onayına sunulur. Bu bilgiler, enstitü yönetim kurulu

tarafından belirlenen tarihlerde ilan edilir. Bu ilanda, başvuru için istenen belgeler, başvuru

tarih ve koşulları, her bir program için aday öğrencilerde aranan nitelikler, aday değerlendirme

ölçütleri ile adayların yazılı bilimsel değerlendirmeye ve/veya mülakata girecekleri tarih, saat,

yer ve diğer hususlar belirtilir.

(2) Temel tıp bilimleri dışındaki doktora programlarına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde en az 60 ALES puanına sahip olmaları ya da;

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner ve 5 yıllık eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç

en az 10 yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre

bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu

programın puan türünde en az 60 ALES puanına sahip olmaları,

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-

larının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları

gerekir.
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(3) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için;

a) Tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve TUS’tan alınmış en az 50 temel tıp

puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en az 60 ALES puanına,

b) Tıp fakültesi mezunu olmayanların yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve ve-

teriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde en az 60

ALES puanına

sahip olmaları gerekir.

(4) Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart

puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması

ile elde edilir.

(5) Hazırlık sınıfları hariç, 10 yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-

sine sahip sayılır.

(6) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ve Konservatuvarın enstitülerdeki

anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

(7) Doktora programına öğrenci kabulünde YÖK tarafından kabul edilen merkezî ya-

bancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslar-

arası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir. Ancak tama-

men yabancı dilde öğretim yapan veya bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan programlara

başvuran adayların programın yürütüleceği dil için YÖK tarafından kabul edilen merkezî ya-

bancı dil sınavlarından en az 70 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslar-

arası yabancı dil sınavlarından bu puana eş değer bir puan almış olmaları gerekir.

(8) Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan programlara başvuran adayların başka

bir yabancı dilden YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 60

puan ya da ÖSYM eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eş-

değer bir puan almış olmaları gerekir.

(9) Doktora, sanatta yeterlik çalışmaları ve temel tıp bilimlerinde doktora programlarına

başvuran adayların değerlendirilmesinde görev alacak değerlendirme jürileri tek sayı olmak

üzere en az 3 en fazla 7 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur ve ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun

önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir.

(10) Değerlendirme jürisi, adayları sınava giriş belgesinde belirtilen tarih, saat ve yerde

yazılı bilimsel değerlendirmeye ve/veya mülakata alarak, kullanılan her ölçme yöntemi için

ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar. Yazılı bilimsel değerlendirmeye ve/veya

mülakata girmeyen veya yazılı bilimsel değerlendirme notu ve/veya mülakat notu 60’ın altında

olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır. Hem yazılı bi-

limsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme

sonra mülakat yapılır ve yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan aday mülakata alınmaz.

Jüri başkanı, adayların yazılı bilimsel değerlendirme puanı ve/veya mülakat değerlendirme

puanı ve yerleştirme puanlarını içeren tutanağı anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla ya-

zılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat tarihini izleyen iki iş günü içinde enstitü müdür-

lüğüne iletir.
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(11) Doktora ve sanatta yeterlilik programlarına başvuran adayların değerlendirilme-

sinde kullanılacak yerleştirme puanının hesaplanmasında ALES puanının, Güzel Sanatlar, Ta-

sarım ve Mimarlık Fakültesi ile Konservatuvara bağlı anabilim/anasanat dalları hariç, lisans

ve/veya yüksek lisans not ortalamasının, yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat değer-

lendirmesinin katkıları aşağıda belirtilmiştir:

a) T.C. ve KKTC uyruklu adayların hem mülakat hem de yazılı bilimsel değerlendirme

yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:
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b) T.C. ve KKTC uyruklu adayların sadece mülakat veya sadece yazılı bilimsel değer-
lendirme yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:

(12) Yerleştirme puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten baş-
layarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı
kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir. Sıralamada eşitlik olması ha-
linde ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar Üniversitenin elektronik bilgi
yönetim sistemi üzerinden ilan edilir.

Süre
MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 yarıyıl olup
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azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıl olup azami
tamamlama süresi 14 yarıyıldır. Bu sürenin, en az 3 yarıyılının tez çalışması için kullanılmış
olması gerekir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için 6 yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin

öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen 12 veya 14 yarıyıl sonuna kadar

tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini

ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-

mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine

getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 18 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini, öğrencinin kesin kaydını takip eden 15 gün içinde

danışman olarak enstitü müdürlüğüne önerir. Danışman, enstitü yönetim kurulu onayı ile ke-

sinleşir. Birinci yarıyılın ilk ayı içerisinde danışman atanması zorunludur.

(2) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora

programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir

yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(3) Danışman, öğrencisi ile birlikte belirleyeceği tez başlığı ve konusu önerisini ikinci

yarıyılın sonunda ilgili enstitüye teklif eder. Bu teklif, enstitü yönetim kurulu tarafından onay-

lanır. İlgili tez başlığı ve konu önerisi, öğrencinin yeterlilik sınavını başarı ile tamamladıktan

sonra tez izleme komitesine sunacağı tez önerisi için yapacağı çalışmalara temel oluşturur.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak

ikinci danışman, üniversite dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci

danışman, tez izleme komitesinin tez konusunu onaylamasından önce belirlenemez.

(5) Danışmanın; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, kayıt yeni-

leme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izlemek, tez çalışmasını yö-

netmek, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etmek ve diğer akademik problemleriyle

ilgilenmek yükümlülüğü vardır.

(6) Bir öğrencinin danışmanı, öğrencinin veya danışman öğretim üyesinin talebi doğ-

rultusunda, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun

onayı ile değiştirilebilir. Üniversiteden danışman atanamaması durumunda, anabilim/anasanat

dalı kurulunun gerekçeli teklifi üzerine, enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yüksek-

öğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(7) Danışman; enstitü yönetim kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren her yarıyıl

ve yaz döneminde, tüm diğer akademik/idari yük ve görevlerine ek olarak, danışmanı olduğu

öğrenciler için uzmanlık alan dersi adlı teorik bir ders açar. Uzmanlık alan dersine ilişkin esas-

lar, Senato tarafından belirlenir.
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Yeterlik sınavı

MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğ-

rencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma

derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik

sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-

recesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek

zorundadır. Öğrenci yeterlilik sınavına girmediği takdirde başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve

enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından

düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-

lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,

danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda

ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı

öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın

uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı bilimsel de-

ğerlendirmede başarılı olan öğrenci sözlü sınava girmeye hak kazanır. Başarı için öğrencinin

hem yazılı hem sözlü sınavdan 100 puan üzerinden en az 75 puan alması gerekir.

(5) Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendi-

rerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ekinde sınav

jürisi tutanağı olan doktora yeterlik komite tutanağı ile enstitüye bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu sınav bölüm/bölümlerin-

den bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora

programı ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-

lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-

masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(8) Lisans mezunu olarak doktora programına kabul edilmiş ve en az 7 ders ve 21 kredi,

60 AKTS kredi yükünü başarıyla tamamlamış bir öğrenci anabilim/anasanat dalında varsa aynı

isimli tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Tezli yüksek lisans programına geçiş; öğ-

rencinin talebi üzerine anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun

onayı ile gerçekleşir.

Tez izleme komitesi

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez

izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, danışmanından başka

anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışman, komite toplan-

tılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.
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(3) Çok disiplinli anabilim/anasanat dallarında gerekli durumlarda, anabilim/anasanat

dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile her iki üye anabilim/anasanat dalı

dışından seçilebilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat

dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan bir öğrenci; en geç

altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisi

hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunması yüz yüze

veya enstitü yönetim kurulu onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir.

Öğrencinin tez önerisini savunma tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak tez izleme komitesi

üyelerine dağıtması gerekir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-

dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-

bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı

tarafından işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde tez izleme komitesi toplantı tutanağı ile

birlikte enstitüye bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına

sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam

etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay

içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-

aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden

en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o tarihe kadar yapılan ça-

lışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme komite

toplantısı yüz yüze veya enstitü yönetim kurulu onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılı-

ğıyla da yapılabilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, danışman tarafından belirlenen tez iz-

leme komitesi toplantı tarihini öğrenciye ve enstitüye bildirir. Öğrencinin tez çalışması, komite

tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi toplantı tutanağı

ve ekleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez izleme komitesi toplantı tarihini iz-

leyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne üst yazı ile gönderilir.

(5) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız

bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan danışman

tarafından belirlenen ve anabilim/anasanat dalı başkanlığınca onaylanan gün ve saatte sınava

girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(7) Tez konusunu değiştirmek isteyen bir öğrenci, yeni tez önerisini birinci fıkrada be-

lirtildiği şekilde savunur. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya

reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, tutanak halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı
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tarafından tez önerisi savunma tarihini izleyen iki iş günü içinde, danışmanın tez konusu deği-

şikliğine ilişkin gerekçeli yazısı da eklenerek enstitü müdürlüğüne iletilir. Tez konusu değişik-

liği önerileri enstitü yönetim kurulunca onaylanarak kesinleşir.

(8) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 22 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen enstitü yazım kurallarına uygun biçimde yazar. Öğrenci, öğretim planın-

daki tüm yükümlülükleri başarı ile tamamlaması ve her bir lisansüstü enstitü için Senato tara-

fından ayrı olarak belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları yerine getirmesi durumunda

tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte, öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir oldu-

ğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi sınav tarihinden en az 4 hafta önce enstitüye teslim eder.

Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri

üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte

karar verilmek üzere, tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az 3 başarılı tez izleme komitesi raporu

sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer

alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil, 5 öğretim

üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu

karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda, jüri 6 öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca

ikinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Tez savunma sınav tarihi ve saati ile sınavın yapılacağı yer enstitü yönetim kuru-

lunca belirlenir. Tez savunma sınavı, enstitü yönetim kurulu karar tarihinden itibaren en geç

bir ay içinde yapılmak zorundadır.

(6) Jüri üyeleri, savunma sınav tarihinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez

savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez

savunma sınavının süresi en az 60, en fazla 120 dakikadır. Tez savunma toplantıları öğretim

elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

olarak yapılır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bu durumu tutanakla tespit eder. Jüri

tutanağı ve jüri üyelerinin tez ile ilgili kişisel raporları enstitü anabilim/anasanat dalı başkan-

lığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye bildirilir. Tezi başarısız bulunarak

reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci

en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu

savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(8) Danışman öğretim üyesinin yabancı dilde ders verme yeterliliği bulunması duru-

munda doktora tezi yabancı dilde hazırlanabilir.

(9) Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 14 üncü maddenin birinci fık-

rasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 23 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygun olduğunu belirten yazılı

görüşünü ve tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gön-

derir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora

tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili

enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya

hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, yazılı başvuru üzerine, teslim süresini en fazla bir ay daha

uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar, diplo-

masını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üni-

versite ile ilişiği kesilir.

(3) Tez sınavında başarılı olmak ve her bir lisansüstü enstitü için Senato tarafından ayrı

olarak belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin

ciltlenmiş beş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim

eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Öğ-

renci, onaylanan tezinin ciltli kopyalarını, jüri üyelerine teslim eder. Teslim ettiğine dair belgeyi

enstitü müdürlüğüne verir.

(4) Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,

öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği

kesilir.

(5) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK

tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından im-

zalı nüshasının anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletildiği tarihtir.

(6) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir

kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere

YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam

MADDE 24 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-

değeri bir yükseköğretim programıdır.
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(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla

en az 7 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere

en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az

42 kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar

olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-

titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden

yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul

edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakül-

tesi, Konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar

dışında yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puan-

dan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az

olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not

ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-

ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek

lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-

lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken refe-

rans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası stan-

dart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından

kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil

sınavlarından en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-

bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların

girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar ve-

rilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye

alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK’çe ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yüksel-

tilebilir. Ancak enstitülerdeki, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Konservatu-

varlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre

MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-

kılmaksızın 8 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için 10 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.
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(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami

süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için 6 yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya ön-

görülen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami 12 yarıyıl veya 14 yarıyıl so-

nuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı

olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 27 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,

resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğren-

cinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu

ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın,

en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteli-

ğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir. Danışmanın

sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönete-

bilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. İkinci

danışman Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de

olabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 28 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım

kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını

jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-

malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.

Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim

eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve

jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile

birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-

nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı

olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim

üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hu-

susunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda

jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
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(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-

ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının

sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü

öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,

sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla

kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler

başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-

leyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması ba-

şarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması

hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak

tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden

savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-

yen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul

edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı

olamayanlar için talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans

diploması verilir.

Sanatta yeterlik tezi/çalışması

MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen

bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygula-

malı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta

yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde

ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlilik dip-

loması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir

ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar

diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde

Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin

bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere

YÖK’e gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 30 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından

farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek-
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öğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora

programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulana-

bilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı kapsamında, yüksek lisans öğrencileri lisans; doktora

öğrencileri lisans ve/veya yüksek lisans programlarından bir yarıyılda en fazla 30 AKTS kre-

dilik derse kayıtlanabilir. Öğrenciler bu dersleri yaz okulu eğitim-öğretim programı kapsamında

da alabilir. Bu dersler, kayıtlı olunan lisansüstü programın ders yüküne sayılmaz. Ancak bi-

limsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık programı kapsamındaki derslerinin

yanı sıra, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile lisansüstü programa yönelik

ders(ler) de alabilir.

(3) Öğrenci başarısız olduğu bilimsel hazırlık derslerine, derslerin açıldığı yarıyılda veya

yaz okulunda tekrar kayıt yaptırabileceği gibi bu derslerin yerine ilgili anabilim/anasanat dalı

kurulu önerisi ile enstitü yönetim kurulunun onayladığı başka derslere de kayıtlanabilir.

(4) Öğrencilerin bilimsel hazırlık programları anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından

hazırlanır ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrencinin kayıt tarihini izleyen 15

gün içinde enstitü müdürlüğüne gönderilir.

(5) Bilimsel hazırlık programı kapsamındaki derslere devam etme ile değerlendirme

süreç ve işlemlerinde, öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri geçerlidir.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi

bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı

olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora

programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrencilik kabulü

MADDE 31 – (1) Özel öğrenci kabulü Senato kararlarına göre yapılır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 32 – (1) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında

veya başka bir yükseköğretim kurumunun eş değer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında

en az bir yarıyılı tamamlamış, tez konusu/dönem projesi almamış veya yatay geçiş yapacağı

programda yeterlik sınavına tekrar gireceğini ve yeni bir tez/dönem projesi hazırlayacağını ka-

bul eden öğrenci, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun

kararı ile lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için başvuru tarihine

kadar kayıt yaptırmış olduğu derslerden başarılı olması, ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üze-

rinden en az 2,50 olması ve ilgili programın başvuru koşullarına uygun olması gerekir.

(3) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam

etmekte olduğu lisansüstü programı tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten

belgeleri dilekçesine ekleyerek izleyen yarıyılın başlama tarihinden en az üç hafta önce enstitü

müdürlüğüne başvurur.
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(4) Enstitü müdürlüğü, başvuru belgelerini anabilim/anasanat dalı başkanlığına gönde-

rerek birinci fıkradaki koşullar bakımından anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşünü ve bu

görüş olumlu ise öğrencinin programa intibakı için kayıtlanması gereken derslerin isimlerini

talep eder.

(5) Anabilim/anasanat dalının görüş ve önerileri enstitü yönetim kurulunda incelenir

ve öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı yarıyılın başlama tarihinden önce ka-

rara bağlanır.

Yabancı uyruklu veya lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan

T.C. uyruklu adayların kabulü

MADDE 33 – (1) Lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu veya lisans/yük-

sek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan adaylardan tanınma ve denklik belge-

sinin talep edilip edilmeyeceği hususunda YÖK’ün kararları uygulanır. Yabancı uyruklu ve li-

sans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu adayların ka-

bulünde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adaylar YÖK’ün belirlediği Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden

Türkçe yeterlik belgesi ile Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından

düzenlenen Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeledikleri takdirde Türkçe’den

muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Ege Üniversitesi Türk Dün-

yası Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam puan

üzerinden en az 70 almaları gerekir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim ya-

pan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar.

b) Adayların ana dilleri dışında Almanca, Fransızca veya İngilizce olarak yapılan ve

YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından tezli yüksek lisans programları

için en az 50 puan veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yüksek lisans yabancı

dil yeterlik sınavından 60 puan doktora programları için YÖK tarafından kabul edilen yabancı

dil sınavlarından en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası

yabancı dil sınavlarından ilgili puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

c) Türkçe dil sınavından muaf olan yabancı uyruklu adaylar yazılı bilimsel değerlen-

dirme ve/veya mülakata girebilirler.

ç) Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan veya tamamen yabancı dilde öğretim

yapan lisansüstü programlara başvuran adayların programın yürütüleceği dilde YÖK tarafından

kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından tezli yüksek lisans programları için en az 60

puan veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yüksek lisans yabancı dil yeterlik

sınavından 70 puan; doktora programları için YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınav-

larından en az 70 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı

dil sınavlarından ilgili puanlara eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Bu adaylardan Türkçe

yeterliliği istenmez.

d) Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan doktora programlarına başvuran aday-

ların başka bir yabancı dilden YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından

en az 60 puan ya da ÖSYM eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu

puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.
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(2) Lisansüstü programlara başvuran adayların değerlendirilmesinde, kullanılacak yer-

leştirme puanının hesaplanmasında dikkate alınacak ve kullanılacak ölçütler aşağıda belirtil-

miştir:

a) Yabancı uyruklu adayların hem mülakat hem de yazılı bilimsel değerlendirme yapıl-

ması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                15 Aralık 2017 – Sayı : 30271



b) Yabancı uyruklu adayların sadece mülakat veya sadece yazılı bilimsel değerlendirme
yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:

(3) Yurt dışından alınmış lisans veya yüksek lisans diplomalarının denklik belgesinin
gerekliliği konusunda YÖK’ün belirlediği esaslar geçerlidir.

(4) Burslu olan veya ikili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde Türkiye’de
lisansüstü düzeyde öğrenim görmek üzere aday gösterilen öğrencilerin başvuruları için YÖK’ün
belirlediği esaslar geçerlidir.
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Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 34 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan ve ilgili programın kon-

tenjanı dâhilinde enstitü müdürlüğünce ilan edilen asıl aday listesinde yer alan adaylar; kendi-

lerinden istenen bilgi ve belgeleri, Senato tarafından belirlenen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığına teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Verilen süre içinde kay-

dını yaptırmayan adaylar yerine, ilgili enstitü tarafından bildirilen yedek listedeki adaylar be-

lirlenen tarihlerde, başarı sırasına göre kayıt yaptırırlar.

(2) Öğrenci, her yarıyıl başında kaydını yenilemek zorundadır Öğrenci, kaydını yeni-

lemediği dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilenmeyen dönemler azami

öğrenim süresinden sayılır.

(3) Lisansüstü programlara elektronik ortamda başvuru yapıp kesin kayıt hakkı kazanan

adaylar başvuruları sırasında beyan ettikleri bilgi ve belgeleri, kayıt hakkı kazanmaları halinde,

kesin kayıt işlemi sırasında eksiksiz ibraz etmekle yükümlüdür. Başvuru sırasında beyan edilen

bilgiler ile kesin kayıt aşamasında ibraz edilen bilgi ve belgelerde farklılıklar olması durumunda

adayların kayıtları yapılmaz. Kayıtları yapılmış adayların olması durumunda ise kayıtları iptal

edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Öğretim planları ve lisansüstü programların kapsamı

MADDE 35 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planlarında,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,

seminer ve benzeri çalışmaları ile bu çalışmalara karşılık gelen krediler belirtilir. Öğretim plan-

ları enstitü kurulları tarafından onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-

leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ile enstitü yönetim

kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir

dersin tezsiz yüksek lisans programları hariç; tüm lisansüstü eğitim programlarına eklenmesi

zorunludur.

(4) Öğretim planlarında yer alan seçmeli dersler içinden hangilerinin ilgili öğrencilerin

ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Da-

nışmanlık görevi danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından

yapılır.

(5) Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programından aldığı derslerin, sonra-

dan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıtlanması durumunda hangilerinin asgari ders yü-

künden sayılacağı, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu

kararı ile belirlenir.

(6) Her yarıyılın ikinci haftasında danışmanın onayıyla ders ekleme ve çıkarma işlemleri

yapılabilir.

(7) Kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde yapmayan öğrencilerden belgelenebilir ma-

zereti bulunanların, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla, beşinci hafta sonuna kadar

ders kayıt işlemlerinin yapılıp yapılmamasına ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.
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Sınavlar, değerlendirme ve itiraz süresi

MADDE 36 – (1) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt

ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre

tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda

farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(2) Lisansüstü derslerin sınavları doğrudan değerlendirme yöntemi ile harf notu olarak

değerlendirilir. Bir ders için geçme notu, o dersin ara sınav ve/veya varsa diğer yarıyıl/yıl içi

değerlendirme amaçlı etkinliklerden alınmış olan notların ağırlıklı ortalaması ile final notu kul-

lanılarak hesaplanır.

(3) Dersin öğretim elemanı, sınav ve değerlendirme amaçlı etkinliklerin geçme notuna

katkı yüzdesini kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk iki haftası içinde

öğrencilere duyurur. Yarıyıl içi sınav ve değerlendirme amaçlı etkinliklerin geçme notuna kat-

kısı % 40-70 aralığında, final sınav notunun katkısının % 30-60 aralığında olması gerekir.

(4) Uzaktan eğitim programlarındaki sınav ve değerlendirme işlemleri, YÖK’ün belir-

lediği esaslara göre yapılır.

(5) Not ortalaması hesaplamasına katılan harf notlarının katsayısı ve puanı aşağıda be-

lirtilmiştir:

(6) Aşağıdaki notlar ortalamaya katılmaz:
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(7) Yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi

için ders başarı notunun en az CC olması gerekir. Doktora veya sanatta yeterlik çalışmasına

kayıtlı bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ders başarı notunun en az CB olması

gerekir.

(8) Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin final sınavına girebilmesi için teorik ders saatle-

rinin en az %70’ine, tamamen veya kısmen uygulamalı ders saatlerinin ise %80’ine devam et-

mesi gerekir.

(9) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu/seçmeli derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda

veya yaz okulunda tekrar kayıt yaptırabilir, seçmeli dersler yerine danışmanının onayladığı

başka bir seçmeli derse de kayıtlanabilir.

(10) Sınav notları dersin öğretim elemanı tarafından, sınav tarihlerinin bitiminden iti-

baren en geç beş gün içinde öğrenci bilgi sistemine girilir.

(11) Sınav kağıtları ve sınav sonuç belgeleri öğretim elemanı tarafından iki yıl süreyle

saklanır. Sınav sonuç belgelerinin bir nüshası ilgili ana bilim dalı başkanlığı tarafından düzen-

lenerek ilgili enstitü öğrenci işleri bürosuna gönderilir. İlgili enstitü öğrenci işleri bürosu tara-

fından sınav sonuç belgeleri 10 yıl süreyle saklanır.

(12) Sınav sonuçları birim için belirlenen tarihler arasında, sorumlu öğretim elemanı

tarafından ilan edilir.

(13) İlanını izleyen üç iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ilgili enstitü mü-

dürlüğüne yapılır. İtiraz; ilgili enstitü müdürü tarafından, biri sınavı yapan öğretim elemanı ol-

mak üzere, en az üç kişilik oluşturulacak komisyon tarafından, itiraz süresini takip eden beş iş

günü içinde incelenerek, kesin karara bağlanır. Kesin karara bağlanan not değişiklikleri aynı

usul ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

(14) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hatadan kaynaklanan düzeltme talepleri, dersi

veren öğretim elemanının başvurusu, ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim

kurulu kararı ile sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığına gönderilir.

Mazeret sınavı

MADDE 37 – (1) Mazeret sınavları, sadece ara sınav ve final sınavları için geçerlidir.

Bütünleme sınavı yapıldığı takdirde mazeret sınavı final yerine bütünleme sınavı için yapılır.

Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağını enstitü yönetim kurulu karara

bağlayıp, mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağını tespit ve ilan eder.

(2) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını, hastaneler tara-

fından verilen sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri

durumlardaki mazeretlerini belgeleyen öğrencilerin tüm sınavları için mazeret sınavı hakkından

yararlanıp yararlanamayacağı enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır.

(3) Mazerete gerekçe olan belgelerin, düzenlendiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde

enstitü müdürlüğüne verilmesi gerekir. Bu sürenin aşılması halinde, başvurular işleme konul-

maz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

(4) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde Türkiyeyi, Üniversiteyi ve ilgili akademik

birimi temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere, katılamadıkları her sınav için mazeret sı-

navı hakkı verilir.
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Öğrenime ara verme

MADDE 38 – (1) Enstitü yönetim kurullarının kararıyla öğrenciler, öğrenime ara verme

hakkından yararlandırılabilir. Askerlikte geçirilen süre hariç öğrenime ara verme hakkı, bir se-

ferde bir yılı aşamaz. Ayrıca öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal

eğitim ve öğretim süresinin yarısını geçemez. Öğrenime ara verme süreleri azami öğrenim sü-

resinden sayılmaz. Öğrenime ara verilen yarıyıla/yıla ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

ödenmez.

(2) Öğrenime ara verme başvurusu, gerekçenin belirtildiği bir dilekçe ve belgelerle bir-

likte ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Öğrenime ara verme isteklerinin dönem başlangıcından

itibaren 3 hafta içerisinde yapılması esastır. Ani ve beklenmedik durumlar dışında, bu süreler

bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz. Öğrenime ara vermenin iptali için de

aynı sürecin izlenmesi gerekir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve enstitülerin yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 40 – (1) 17/2/2014 tarihli ve 28916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hitit Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevle-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm, anabilim dalı ve ilgili

uygulama ve araştırma merkezlerinin işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında çocuk gelişimi ile
ilgili her alanda bilimsel uygulama ve araştırmalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
değerlendirme, danışmanlık hizmeti vermek, çocuk gelişimi alanında eğitim gören lisans ve
lisansüstü öğrencilerine uygulama olanağı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Disiplinler arası bir uygulama ve araştırma alanı olan çocuk gelişimi konusunda,

Hitit Üniversitesinin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faa-
liyetlerine katılımını sağlamak,

b) 0-18 yaşlar arasındaki; normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, normal ge-
lişim gösteren veya özel gereksinimli olup kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suça itilmiş
korunmaya muhtaç çocuklar ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, öz bakım, sos-
yal ve duygusal tüm gelişim alanlarını destekleyici programlar geliştirmek, aileye, profesyo-
nellere ve topluma hizmet sunmak amacıyla çocuk gelişimi alanında; eğitim, uygulama ve araş-
tırma hizmeti vermek,

c) Konuyla ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bilimsel işbirliği çer-
çevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek,

ç) Çocuk gelişimi ile ilgili konularda araştırmalar yapan farklı disiplinlerden bilim in-
sanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme/eğitim
projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak,

d) Çocuk gelişimi ile ilgili konularda Merkezde yürütülen çalışmaların sonuçlarını, ço-
cukların yüksek yararını gözeterek çeşitli platformlarda ilgili profesyoneller, sivil toplum ku-
ruluşları ve kurumlarla paylaşmak,

e) Çocuk gelişimi ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sem-
pozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek,

f) Çocuk gelişimi ile ilgili konularda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/ve-
ya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını ve toplumsal bilincin geliştirilmesini sağlamak,

g) Bebeklik, erken çocukluk, okul öncesi, okul çağı ve ergenlik dönemlerindeki normal
gelişim gösteren ve/veya özel gereksinimli tüm çocukların sağlık, gelişim ve eğitim hizmetle-
rine daha rahat ulaşmasını sağlamak amacıyla gerekli birimleri kurmak ve çalışmalarını takip
etmek.
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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, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir. Müdür Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör ta-

rafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yar-

dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil olarak bırakır.

Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkezin ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek,

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak,

d) Merkezin her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yap-

mak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden

görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-

lamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-

dürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu

ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,
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b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-

linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıllığına seçilen on üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşur. Boşalan

üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler

yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan

olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da top-

lantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-

rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Okan Üniversitesinden:

OKAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Okan Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve
bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Okan Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organ-
ların görevleri ile 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: Okan Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Okan Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Okan Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; eğitimde ve akademide toplumsal cinsiyet eşitliği

anlayışının tüm politika ve programlara yerleşmesine katkı sağlamak üzere ileri düzeyde bi-
limsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek; disiplinler arası bir yaklaşımla, toplumsal cinsiyet
sorunlarının çok yönlülüğünü ve çözümlerin de birbirleriyle etkileşimini gözönüne alarak ka-
dınların siyaset ve ekonomiye katılımının teşvik edilmesine yönelik akademik ve uygulamaya
açık çalışmalar yürütmek, cinsiyete ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılığı ve cinsel tacizi ön-
lemeye yönelik önlemlerin alınmasını sağlamak, Üniversite kamuoyunun bu konulardaki far-
kındalığını ve duyarlılığını yükseltmeye yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulun-
maktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddedeki amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki

faaliyetlerde bulunur:
a) Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temel bir problem olduğundan hareket ederek Üni-

versitede toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin seminerler ve konferanslar düzenlemek, bilgilen-
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dirme toplantıları yapmak, bu konunun genel kabul görmesini sağlamaya yönelik olarak yö-
neticilere, idari ve akademik personele ve öğrencilere toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışını ka-
zandıracak faaliyetlerde ve düzenlemelerde bulunmak,

b) Üniversitede düzenlenen kadın ve toplumsal cinsiyet odaklı etkinliklerin koordinas-
yonunu sağlamak,

c) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi
veya özel kurum ve kuruluşlarla Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak
çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak ya-
ratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarının takibini yapmak,

ç) Kadın hakları, toplumsal cinsiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki normları,
ilgili kararların, anlaşmaların kabulünü, uygulanmasını ve bunlara ilişkin benzer uygulamaları
izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak,

d) Cinsiyete ve cinsel yönelime dayalı şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine ve toplumsal
cinsiyet konularında farkındalık yaratmaya yönelik tedbir ve destek birimleri oluşturmak,

e) Güvenli bir yaşam çevresi yaratılmasına ve bununla bağlantılı olarak cinsel taciz ve
şiddeti engellemeye yönelik düzenlemeler ve çalışmalar yapmak, 

f) Disiplinler arası bir yaklaşımla, siyaset, ekonomi, hukuk, psikoloji, toplum, kültür,
sanat ve sağlık alanlarını toplumsal cinsiyet perspektifinden incelemek, araştırmak ve bireylerin
bu alanlarda üretime eşit katılımının teşvik edilmesine yönelik akademik çalışma yürütmek,

g) Yurt içinde ve dışında toplumsal cinsiyet temelli sorunlarla ilgili konularda araştırma
yapmak ve bunları kamuoyuna duyurmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek,

ğ) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde toplumsal cinsiyet sorunları
ile ilgili dersler vermek, açılan, açılacak lisans, lisansüstü ve doktora programlarına destek ver-
mek,

h) Amaçlar doğrultusunda yayın yapmak, ilgili yayınların izlenebilmesi için Üniversite
kütüphanesinde arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak,

ı) Aynı alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla akademik iletişim ağı oluşturmak, 
i) Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, toplumsal cinsiyet

normları, cinsel kimlik, cinsiyet kimliği ve cinsel yöneliminden bağımsız olarak tüm bireylerin
iş hayatında eşit temsil edilmesi ve işgücüne katılımlarının teşvik edilmesini hedefleyen, değişik
sektörlerdeki iş yerleri ile işbirliği halinde eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, mesleki
kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, kon-
ferans ve çalışmalar düzenlemek,

j) Üniversitenin Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde yüksek
lisans/doktora çalışmaları yapan akademisyenleri, toplumsal cinsiyet sorunları ile ilgili çalış-
malar yapmaya özendirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma

Kuruludur.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rek-

tör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.
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(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdür Yardımcısı
olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman Müdür Yardımcısı kendisine ve-
kâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de sona erer.

(3) Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması duru-
munda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları

yapmak.
ç) Faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki

diğer üyeler, öğretim elemanları arasından ve Senato tarafından iki yıllık süre için görevlendi-
rilirler; süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan
fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri gö-
revlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak en az iki ayda bir veya gerekli olduğunda Müdürün
çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğ-

retim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.
ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-
rimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-
lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün
onayına sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından seçilen ve Rektör tarafından

onaylanan en çok on kişiden oluşur.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak, işbir-

liklerini sağlamakla yükümlü Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine ve
onun başkanlığında toplanır; Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve öneri-
lerde bulunur.

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 Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.
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Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu görevini Müdüre

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA 
YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPI ARAŞTIRMA DERNEĞİ İNŞAAT TEKNİK 

DEĞERLENDİRME VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURUMU İKTİSADİ 
İŞLETMESİ’NİN ULUSAL TEKNİK ONAY KURULUŞU OLARAK 

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/2011-01)’DE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (MHG/2017-26) 

MADDE 1 – 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Mal-
zemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapı Araştırma Derneği
İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu İktisadi İşletmesi’nin Ulusal Teknik
Onay Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2011-01)’in 2 nci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Cinnah Caddesi 73/6” ibaresi “Aziziye Mahallesi
Kırkpınar Sokak No:17/11” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: 2017/29)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, “Bach Viet Co. Ltd.” firması tarafından yapılan

başvuruya ilişkin gerçekleştirilen inceleme neticesinde söz konusu firmaya yönelik yeni ihra-
catçı için gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının
belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1)  Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) G.T.P: Gümrük tarife pozisyonunu,
ç) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,
d) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
e) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
f) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
g) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’ni,
ifade eder.
Soruşturma konusu eşya
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine

İlişkin 2012/14 ve 2016/4 sayılı Tebliğler ile halihazırda ithalatında dampinge karşı önlem uy-
gulanan 6802.23 ve 6802.93 G.T.P.sinde tanımlı “granit”lerdir. 

(2) Bu aşamada belirtilen gümrük tarife pozisyonları bilgi amaçlı verilmiş olup, bağla-
yıcı nitelikte değildir.

Başvuru
MADDE 5 – (1) Kanun, Karar ve Yönetmelikten oluşan ithalatta haksız rekabetin ön-

lenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde Vietnam’da yerleşik “Bach Viet Co. Ltd.”
firması, Vietnam menşeli granit ithalatına 17/2/2016 tarihli ve 29627 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4) ile teş-
mil edilen dampinge karşı önlemle ilgili olarak yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması
açılması başvurusunda bulunmuştur.

Mevcut önlem
MADDE 6 – (1) 14/9/2006 tarihli ve 26289 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/25) ile ÇHC menşeli
6802.23 ve 6802.93 G.T.P.’lerinde tanımlı granitlerin ithalatında dampinge karşı 90 ABD Do-
ları/Ton seviyesinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı Res-
mî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2012/14) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin
söz konusu eşya ithalatında 174 ABD Doları/Ton tutarında uygulanmasına karar verilmiştir. 

(2) 17/2/2016 tarihli ve 29627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4) ile de; bahse konu önlem, Vietnam
menşeli/çıkışlı eşyaya, anılan ülkede mukim iki firma için 0 ABD Doları/Ton olarak uygulan-
mak kaydıyla, teşmil edilmiştir. 

Gerekçe
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 36 ncı maddesi çerçevesinde, yeni ihracatçı gözden ge-

çirme soruşturmasının açılabilmesi için soruşturma döneminde önleme konu malı Türkiye’ye
ihraç etmemiş olan ihracatçılar veya üreticilerin, dampinge karşı vergiye konu olan malın ihraç
ülkesinde bulunan ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olmadıklarını ve soruşturma dönemini
müteakip önleme konu malı Türkiye’ye ihraç ettiklerini veya önemli miktarda ihraç etmek hu-
susunda geri dönülemez bir akdi yükümlülük altına girdiklerini kanıtlamaları gerekmektedir.
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(2) Bahsi geçen firma tarafından yapılan başvuru ve sunulan bilgi ve belgeler ışığında,

“Bach Viet Co. Ltd.” firması ve ortaklarının, Vietnam’da yerleşik bulunan önleme konu malın

ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olmadıkları ve önleme konu malı soruşturma dönemini

müteakip Türkiye’ye ihraç ettikleri tespit edilmiştir.

(3) Yönetmeliğin 36 ncı maddesi hükmü uyarınca, yeni ihracatçı gözden geçirme so-

ruşturması açılması talebiyle ilgili olarak yerli üreticilerden de görüş talep edilmiş, söz konusu

başvuruya ilişkin olarak adı geçen firmanın taleplerinin reddine dayanak teşkil edecek nitelikte

bir yanıt alınmamıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Başvuru sahibi adı geçen firmanın yaptığı başvuruların kabulü için

yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti De-

ğerlendirme Kurulunca Vietnam menşeli söz konusu madde ithalatına ilişkin olarak, Yönet-

meliğin 36 ncı maddesi çerçevesinde “Bach Viet Co. Ltd.” firması için yeni ihracatçı gözden

geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir. 

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 9 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu mad-

denin bilinen ithalatçıları ile “Bach Viet Co. Ltd.” firmasına ve Vietnam’ın Ankara Büyükel-

çiliğine soru formları ile soruşturma açılışına ilişkin bildirimler gönderilecektir. Bildirimi ala-

mayan tarafların soru formunu Bakanlığa ait Ticaret Politikası Savunma Araçları internet say-

fasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların

soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini

yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.

Süreler

MADDE 10 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğin 9 uncu maddesinde

belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı

tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen

diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin,

bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak

ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da

(yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi

veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu

Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri

gerekmektedir. 

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin

belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi

vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin

karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.
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Yetkili merci ve adresi

MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili merciye iletilmesi gerekmektedir:

Ekonomi Bakanlığı 

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/ANKARA 

Tel:  +90 (312) 204 99 53

Faks: +90 (312) 204 86 33

e-posta: igsoek837@ekonomi.gov.tr 

Soruşturmanın başlangıç tarihi 

MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PERAKENDE ENERJİ SATIŞ FİYATLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak

1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi

Hakkında Tebliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 17 – (1) Görevli tedarik şirketinin d perakende satış tarife dönemi için enerji

tedarik maliyeti (ETMd) aşağıdaki eşitlikler (11), (12), (13), (14), (15) ve (16)’ya göre hesap-

lanır:

DGTt : t perakende satış tarife dönemine ilişkin diğer giderler tutarını,

TMd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için TETAŞ ile

yapılan elektrik enerjisi satış anlaşması uyarınca yapılmış uzlaştırmaya esas

ikili anlaşma bildirimi miktarını (kWh),

BKMT : Perakende enerji satışı brüt kâr marjı tavanını,
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SFd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait TETAŞ’ın
Kurul tarafından onaylanmış toptan satış tarifesinde yer alan fiyatı
(kr/kWh),

PTFd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için gün öncesi pi-
yasasında oluşması öngörülen piyasa takas fiyatını (kr/kWh),

GÖPd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için gün öncesi pi-
yasasında alınması/satılması öngörülen net enerji miktarını (kWh),

GİPd,u : t perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için gün içi piya-
sasında alınması/satılması öngörülen net enerji miktarını (kWh),

DGPd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için enerji denge-
sizlik miktarı öngörüsünü (kWh),

MYEKd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait YEK Kanu-
nuna ekli 1 sayılı cetvelde belirlenen en düşük fiyat öngörüsünü (kr/kWh),

İAFd,u,r : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma döneminde  r numaralı şir-
ketten ikili anlaşma yoluyla temin edilen enerji için Kurul tarafından tarife
hesaplamalarında dikkate alınmak üzere belirlenen fiyatı (kr/kWh),

MKd,u,z : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait LÜY uyarınca
enerji alımı yapılan tüzel kişilerce kurulan z numaralı mikro kojenerasyon
tesisinden satın alınması öngörülen enerji miktarını (kWh),

İAd,u,r : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait r numaralı
şirket ile yapılan elektrik enerjisi satış anlaşması uyarınca yapılmış uzlaş-
tırmaya esas ikili anlaşma bildirimi miktarını (kWh),

Ω1 : YEKDEM kapsamında (a, d perakende satış tarife döneminin ilk ayını gös-
termek üzere) (a-3) ayından başlayarak geçmişe dönük daha önce hesapla-
malara dahil edilmemiş olan aylardaki görevli tedarik şirketine yansıtılan
net bedelin, tarifesi düzenlenen tüketicilere kalan kısmının geçen süre için
faiz oranı ile güncellenmiş değerini,

Ω2 : Perakende satış lisansı sahibine organize toptan satış piyasalarındaki işlem-
ler kapsamında piyasa işletim lisansı sahipleri tarafından fatura edilen, geç-
mişe dönük düzeltme kalemi, piyasa işletim ücreti, iletim ek ücreti, süresin-
de ödenmeyen alacaklar payı, fark fonu ve Kurulca uygun bulunan kalemler
ile Kurulca uygun bulunan diğer kalemlerin (a-3) ayından başlayarak geriye
dönük daha önce hesaplamalara dâhil edilmemiş olan aylardaki toplam tu-
tarının tarifesi düzenlenen tüketicilere kalan kısmının geçen süre için faiz
oranı ile güncellenmiş değerini,

Ω3 : Bir perakende satış tarife dönemi için DUY’da yer alan ikili fiyat uygula-
ması kapsamında (a-3) ayından başlayarak geriye dönük daha önce hesap-
lamalara dahil edilmemiş olan aylarda oluşan farkın perakende satış lisansı
sahibinin ilgili aylardaki sıfır bakiye düzeltme katsayısı (SBDK) ile çarpımı
suretiyle piyasa işletmecisi tarafından hesaplanan sistem enerji dengesizlik
gelir kaleminin (SEDGK), tarifesi düzenlenen tüketicilere kalan kısmının
geçen süre için faiz oranı ile güncellenmiş değerini,

Ω4 : Herhangi bir d perakende satış tarife dönemi için, eşitlik (20)’ye göre he-
saplanan enerji tedariği düzeltme bileşenini,
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Ω5 : PS gelir tavanının ilgili perakende satış tarife dönemi içerisinde görevli te-
darik şirketi tarafından gelir olarak toplanması Kurum tarafından öngörülen
kısmı,

K : k1 ve k2 Kurul tarafından belirlenmek üzere, düzeltme bileşeninin (Ω4) po-
zitif olduğu durumda (1-k1), negatif olduğu durumda (1+k2) olan düzeltme
katsayısını,

A : a1 ve a2 Kurul tarafından belirlenmek üzere, d perakende satış tarife döne-
minin u uzlaştırma dönemi için gün öncesi piyasasında enerji alınması du-
rumunda (1-a1), satılması durumunda (1+a2) olan düzeltme katsayısını

gösterir.
(2) Ω1, Ω2 ve Ω3 maliyet unsurları hesaplamalarda faiz oranı ile gerekli güncelleme

yapılarak dikkate alınır.  
(3) Ω4 düzeltme bileşenine esas tahakkuk ettirilen perakende satış geliri hesaplanırken

gün etkisi de dikkate alınır.
(4) Perakende satış şirketleri alımı yapılacak enerjiye ilişkin fiyat ve miktar öngörüle-

rinde bir önceki yıl aynı dönemde oluşan sistem gün öncesi fiyatları ile verilerin sunulduğu ta-
rihe en yakın dönemde oluşan sistem gün öncesi fiyatları gibi geçmiş dönem gerçekleşmelerini
dikkate alır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7627 Karar Tarihi: 07/12/2017

Kurul Başkanlığının 06.12.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 06.12.2017
tarih ve 32521522-101.01.05[25]-E.22500 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Burgan Bank A.Ş.’ye, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde; iştiraklerine, bağlı ortaklıklarına,
ana ortağına ve dâhil olduğu risk grubunda yer alan firmalara, yurt içi ve yurt dışında kurulu
banka ve finansal kuruluşlar ile diğer kişilere kullandırılacak kredilere yönelik olarak dokü-
mantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma ve izleme, teminatları nakde çevirme ile
bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemlerinin sunulması konularında destek/da-
nışmanlık hizmeti vermesi hususunda izin verilmesine

karar verilmiştir.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/12/2015 29578

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/1/2017 29939
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Ceylanpınar Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/135  

KARAR NO : 2016/203 

Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/03/2016 tarihli 

ilamı ile 6526 sayılı yasayla değiĢik 5235 Sayılı Adlî Yargı Ġlk Derece Mahkemeleri ile Bölge 

Adliye Mahkemelerinin KuruluĢ, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun 12. maddesi gereğince 

mahkememizin GÖREVSĠZLĠĞĠNE, 

Delillerin takdiri görevli mahkemeye ait olmak üzere suçun sübutu halinde 5237 sayılı 

Yasanın 148/1, 150/1 maddesi delaletiyle 106/1-1.cümlesi, 53 maddeleri gereğince, sanığın 

yargılamasının görevli olan ġanlıurfa Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince yapılmasına, karar 

verilmiĢtir. 

Mahkememizin kararı MüĢteki Sanık Sait ve Halime oğlu 1992 Derbesiye doğumlu 

HAMED HASAN'a 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. 9337 

————— 

ESAS NO : 2013/458  

KARAR NO : 2014/134 

EĢyayı, gümrük iĢlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin 

yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/05/2014 tarihli ilamı ile 3/1-1. cümle maddesi gereğince 

10 AY HAPĠS, 80 TL ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılan; 

SANIKLAR 

Ġbrahim ve Fatma oğlu 1989 Haseke doğumlu MUSTAFA ĠBRAHĠM'e gerekçeli karar 

tebliğ edilememiĢtir. 

Ahmed ve Emine oğlu 1983 Haseke doğumlu ĠBRAHĠM AHMET AHMED'e gerekçeli 

karar tebliğ edilememiĢtir. 

Halil ve Aliye oğlu 1964 Haseke doğumlu UBEYT ABĠT HALĠL'e gerekçeli karar tebliğ 

edilememiĢtir. 

Casim ve Fatma oğlu 1981 Haseke doğumlu AHMET CASĠM'e 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. 9335 

————— 

ESAS NO : 2013/456  

KARAR NO : 2014/94 

EĢyayı, gümrük iĢlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin 

yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/02/2014 tarihli ilamı ile 3/1-1. cümle maddesi gereğince 

10 AY HAPĠS cezası ile cezalandırılan; 

Mustafa ve Türkiye oğlu, 1984 doğumlu AHMET MUSTAFA 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. 9334 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2017/12930 

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik 

SUÇ T. : 11/03/2004 

SANIK : Necip ÇETĠN (Selahattin oğlu Arife'den olma, 02/10/1971 doğumlu) 

EsatpaĢa mah. Regaip Sk. Çetin Apt. No: 16/7 AtaĢehir/Ġstanbul adresinde 

ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık Necip ÇETĠN hakkında Ġstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza 

Mahkemesinden verilen 03/07/2014 gün ve 2013/385 E. 2014/237 K. sayılı hükmün sanık 

tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. 

maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı 

tebliğnamesinin sanık Necip ÇETĠN tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, 

Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün 

sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının DÜġME isteyen 08/04/2017 gün ve 2014/355016 

sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 10886/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

GÖZ ĠÇĠ MULTĠFOCAL - MONOFOCAL LENS SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı tıp merkezi ve hastanelerin ihtiyacı olan ―Göz Ġçi Multifocal - 

Monofokal Lens‖ alımı idari ve teknik Ģartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak 

suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar eklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No: 8 Üsküdar/Ġstanbul‖ 

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmalar Ģartnamede istenen numuneleri en geç 29.12.2017 tarih saat 12:00’ye kadar 

―Cihadiye Cad. No: 40 Maltepe/Ġstanbul‖ adresinde bulunan Altıntepe Tıp Merkezi BaĢhekimlik/ 

Lojistik Birimine teslim edilecektir. 

5 - Firmalar tekliflerini en geç 09.01.2018 tarih saat 09:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz 

Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

6 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 09.01.2018 günü saat 15:30’da Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

9 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 10967/1-1 
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TAġINMAZLAR SATIġ YÖNTEMĠ ĠLE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare) tarafından 4046 sayılı Kanun 

hükümleri çerçevesinde aĢağıda belirtilen taĢınmazlar ―SatıĢ‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir. 

 

Sıra 

No Ġhale Konusu 

Geçici 

Teminat 

Bedeli (TL) 

Ġhale ġartnamesi ve 

Tanıtım Dokümanı 

Bedeli (TL) 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

1 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, 

Karaoğlan Mahallesi, 1262 ada, 5 

parseldeki 3.069,00 m
2 

yüzölçümlü 

taĢınmaz 

20.000 150 15.02.2018 

2 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, 

Karaoğlan Mahallesi, 113412 ada, 

4 parseldeki 1.500,00 m
2 

yüzölçümlü 

taĢınmaz 

20.000 150 15.02.2018 

3 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, 

Karaoğlan Mahallesi, 118875 ada, 

10 parseldeki 12.788,98 m
2 

yüzölçümlü taĢınmaz 

200.000 150 15.02.2018 

4 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, TaĢpınar 

Mahallesi, 112213 ada, 6 parseldeki 

1.053,00 m
2 
yüzölçümlü taĢınmaz 

25.000 150 15.02.2018 

5 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, TaĢpınar 

Mahallesi, 112443 ada, 3 parseldeki 

1.612,00 m
2 
yüzölçümlü taĢınmaz 

80.000 150 15.02.2018 

6 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, TaĢpınar 

Mahallesi, 112443 ada, 6 parseldeki 

1.000,00 m
2 
yüzölçümlü taĢınmaz 

50.000 150 15.02.2018 

7 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, TaĢpınar 

Mahallesi, 112396 ada, 2 parseldeki 

929,00 m
2 
yüzölçümlü taĢınmaz 

50.000 150 15.02.2018 

8 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, TaĢpınar 

Mahallesi, 112404 ada, 5 parseldeki 

1.327,00 m
2 
yüzölçümlü taĢınmaz 

60.000 150 15.02.2018 

9 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, 

Bahçelievler Mahallesi, 967 ada, 3 

parseldeki 3.000,00 m
2 

yüzölçümlü 

taĢınmaz 

20.000 150 15.02.2018 
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Sıra 

No Ġhale Konusu 

Geçici 

Teminat 

Bedeli (TL) 

Ġhale ġartnamesi ve 

Tanıtım Dokümanı 

Bedeli (TL) 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

10 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Karacakaya Mahallesi, 62079 ada, 

5 parseldeki 2.873,00 m
2 

yüzölçümlü 

taĢınmaz 

20.000 150 15.02.2018 

11 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Karacakaya Mahallesi, 62079 ada, 

8 parseldeki 4.431,00 m
2 

yüzölçümlü 

taĢınmaz 

20.000 150 15.02.2018 

12 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Karacakaya Mahallesi, 62079 ada, 

9 parseldeki 3.645,00 m
2 

yüzölçümlü 

taĢınmaz 

20.000 150 15.02.2018 

13 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Karacakaya Mahallesi, 62082 ada, 

9 parseldeki 4.053,00 m
2 

yüzölçümlü 

taĢınmaz 

20.000 150 15.02.2018 

14 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Karacakaya Mahallesi, 62082 ada, 

10 parseldeki 3.305,00 m
2 

yüzölçümlü taĢınmaz 

20.000 150 15.02.2018 

15 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Karacakaya Mahallesi, 62085 ada, 

5 parseldeki 2.586,00 m
2 

yüzölçümlü 

taĢınmaz 

20.000 150 15.02.2018 

16 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Karacakaya Mahallesi, 62087 ada, 

8 parseldeki 5.963,00 m
2 

yüzölçümlü 

taĢınmaz 

20.000 150 15.02.2018 

17 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Karacakaya Mahallesi, 62091 ada, 

10 parseldeki 5.857,00 m
2 

yüzölçümlü taĢınmaz 

20.000 150 15.02.2018 

18 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Karacakaya Mahallesi, 62198 ada, 

5 parseldeki 2.675,00 m
2 

yüzölçümlü 

taĢınmaz 

20.000 150 15.02.2018 
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1 - Ġhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler 

yapmak suretiyle ―pazarlık usulü‖ ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihaleler, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık 

artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koĢuluyla, birden fazla taĢınmaza teklif verebilirler. 

Birden fazla taĢınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle iliĢkilendirilemez. 

3 - Ġhaleye katılabilmek için her bir taĢınmaz için ayrı Ġhale ġartnamesi alınması ve 

tekliflerin Ġdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 KurtuluĢ/ANKARA adresine son teklif verme 

tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez. 

4 - Ġhalelere konu taĢınmazlar hakkında hazırlanan Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı bedelleri Ġdare’nin; 

- T. Halk Bankası A.ġ. Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü Gelirleri 

Türk Lirası, 

- T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Kamu Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR220001500158007287550667 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak GiriĢim 

Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiĢ olması 

yeterlidir) ile hangi ihaleye iliĢkin doküman alınacağı belirtilecektir. 

5 - ÖzelleĢtirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Ġdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.  

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

kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır. 

6 - Ġhalelere konu taĢınmazların yabancı uyruklu gerçek kiĢiler ile yabancı ülkelerde kendi 

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

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

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

araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli iĢlemleri yapmakla 

yükümlüdürler. 

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

8 - Ayrıca 0 312 585 82 30 numaralı telefondan, 0312 585 81 94 numaralı fakstan ve 

www.oib.gov.tr adresinden ihaleye iliĢkin bilgi alınabilir. 10969/1-1 
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9 ADET Ġġ YERĠ (DÜKKAN) SATILACAKTIR 

Gebze Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet PENBEGÜLLÜ Bulvarı No: 77’de 

bulunan kapalı sabit pazarı yanındaki 4528 ada, 25 ve 26 nolu parsellerde bulunan 9 adet iĢ yeri 

(dükkan) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 36. maddesi gereği pazarlık usulü artırma sürati ile 

ihale edilerek satılacaktır. 

2 - Ġhale 27/12/2017 ÇarĢamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Encümen Odası’nda 

Belediyemiz Encümenince yapılacaktır. 

3 - Satılacak dükkanlar 9 adet olup, her dükkanın m2 muhammen bedel ve geçici teminat 

miktarları aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

 

Dük. No M2 Muhammen Bedel Tespiti Geçici Teminat 

25 Nolu Parsel Bağımsız Bölüm 

1 146,20   1.300.000,00.-TL+KDV 39.000,00.-TL 

2 143,50   1.300.000,00.-TL+KDV 39.000,00.-TL 

3 143,50   1.300.000,00.-TL+KDV 39.000,00.-TL 

4 143,50   1.300.000,00.-TL+KDV 39.000,00.-TL 

26 Nolu Parsel Bağımsız Bölüm 

1 146,20   1.300.000,00.-TL+KDV 39.000,00.-TL 

2 143,50   1.300.000,00.-TL+KDV 39.000,00.-TL 

3 143,50   1.300.000,00.-TL+KDV 39.000,00.-TL 

4 143,50   1.300.000,00.-TL+KDV 39.000,00.-TL 

5 146,20   1.300.000,00.-TL+KDV 39.000,00.-TL 

TOPLAM 11.700.000,00.-TL+KDV  

 

4 - Ġhaleye girebilmek için istenen belgeler: 

 

ġĠRKETLER ġAHISLAR 

a) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf 

Sanatkarlar Odası Belgesi, 

b) Noter Tasdikli Ġmza Sirküleri, 

c) Vekil ise Vekaletname, 

d) 2013- 2017 yılları arası Kurumlar ve Gelirler 

vergisi borcu olmadığına dair belge, 

e) 2886 S.D.Ġ.K’na göre cezalı olmadığına Dair 

yazılı beyanı. 

f) Kanuni Ġkametgahı. 

g) Geçici teminat. 

h) Belediyeye (Kira, Emlak, ÇTV) borcu 

olmadığına dair belge. 

i) Su (ĠSU) borcu olamadığına dair belge. 

j) S.G.K. Borcu Olmadığına dair belge. 

k) Dosya alındı makbuzu 

a) Ġkametgah ilmühaberi. 

b) Nüfus sureti. 

c) Geçici teminat. 

d) 2886 S.D.Ġ.K’na göre cezalı olmadığına 

dair yazılı beyanı. 

e) Ġmza sirküleri (noter tasdikli). 

f) Vergi ve kimlik numarası. 

g) Belediyeye (Kira, Emlak, ÇTV) borcu 

olmadığına dair belge. 

h) S.G.K. Borcu Olmadığına dair belge. 

i) Dosya alındı makbuzu 

j) Sabıka kaydı. 

k) Su (ĠSU) borcu olamadığına dair belge. 
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5 - Bu ihaleye ait Ģartname ve ihale dosyası 1.000.00.-TL karĢılığında mesai saatleri 

içinde Belediyemiz ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü’nden temin edilir ve ücretsiz görülebilir. 

Ġhaleye katılmak için dosya alması zorunludur. 

6 - Ġhaleye katılmak isteyenler yukarıdaki belgeleri hazırlayarak 26/12/2017 Salı günü 

saat 12:00’ye kadar örneğine uygun dilekçe ile birlikte kapalı zarf içinde elden Belediyemiz 

ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Teklifler ihale günü kapalı 

zarf içinde elden Encümene teslim edecektir. 

7 - Ġhaleyi kazanan firma veya Ģahsın ihale bedelinin %6’sı olan Kati Teminatı ihalenin 

iĢtirakçiye kaldığının bildirilmesinden 15 gün içinde Belediyeye yatırılacaktır. 

8 - BaĢvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 

yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

Ġlan olunur. 10930/1-1 

—— • —— 

ġĠRKETĠMĠZ PARKINDA MEVCUT DE 24000 TĠPĠ LOKOMOTĠFLERDE KULLANILMAK 

ÜZERE 60 ADET ĠKĠLĠ KUMANDA SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/660638 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71319-71519 - 0312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 60 Adet Ġkili Kumanda Sistemi Temini  

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ Ġlçesi, Anafartalar 

Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA/TÜRKĠYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına 

18/01/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

BaĢkanlığı SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 10925/1-1 
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1 ADET RENKLĠ DĠJĠTAL BASKI MAKĠNASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Büyük Milet Meclisi BaĢkanlığı Basın, Yayın ve Halkla ĠliĢkiler 

BaĢkanlığı ihtiyacı 1 adet Renkli Dijital Baskı Makinası, ihtiyaç sahibi KuruluĢça hazırlanan 

Teknik ġartnamesine ve Develop, Xerox veya Konica Minolta markalarından birine uygun olarak, 

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

iç piyasadan satın alınacaktır. 

ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte markasının, teknik Ģartnamesinin, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 19.12.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

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

Ģartnamesine ve Develop, Xerox veya Konica Minolta markalarından birine uygunluğunun 

belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 10944/1-1 
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2 ADET YENĠ NESĠL GÜVENLĠK DUVARI ÇÖZÜMÜ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı 

ihtiyacı 2 adet Yeni Nesil Güvenlik Duvarı Çözümü, KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 20.12.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgelerin teknik Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 10945/1-1 
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VOĠP SANTRAL LĠSANSI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ihtiyacı 

Voip Santral Lisansı, KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve Aura R7 Enhanced Ipt New 

Software marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar 

listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartname, marka/model, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

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

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 19.12.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgelerin teknik Ģartnamesine ve Aura R7 Enhanced Ipt New Software 

marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 10946/1-1 
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4 KISIM 3 KALEM SPOR ÖLÇÜM CĠHAZI VE 135 ADET PORTATĠF  

ÇANTA AMFĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ihtiyacı 3 kalem spor 

ölçüm cihazı ve portatif çanta amfi, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Ġhtiyacı  

4 Kalem Spor Ölçüm Cihazı ve Portatif Çanta Amfi Alımı (Ġhale Evrak Bedelleri) 

KISIM 

NO MALZEMENĠN ADI MĠKTAR 

ĠHALE EVRAK 

BEDELLERĠ 

1 Boy uzunluğu ve kilo ölçer  135 100.-TL 

2 El kavrama kuvveti ölçer 135   70.-TL 

3 
Telemetrik ölçüm ve antrenman sistemi  

(20 metre sürat koĢusu, çeviklik ve dikey sıçrama) 
135 140.-TL 

4 Portatif çanta amfi 135 100.-TL 

 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

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

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

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

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

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

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 19.12.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

belirtilecektir.  

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 10931/1-1 
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HAVA SOĞUTUCUSU SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/649167 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

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

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 32 adet Hava Soğutucusu (Chausson), teknik Ģartname 

ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın 

alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 03.01.2018 - Saat 14.00 

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

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

03.01.2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

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

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

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

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

tabi değildir. 10838/1-1 

————— 

ÇELĠKLĠ LASTĠK MALZEMELERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/649559 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

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

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 11 Kalem Çelikli Lastik Malzemeleri teknik Ģartnameler 

ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle alınacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 04.01.2018 - Saat 14.00 

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

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

04/01/2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

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

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

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

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

tabi değildir. 10837/1-1 
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR 

Altındağ Belediye Başkanlığından: 

Ankara ili, Altındağ ilçesi, Gültepe Mahallesinde bulunan, aĢağıda iĢin adı, imar ve inĢaat 

durumları belirtilen taĢınmaz üzerinde, kat karĢılığı yaptırılacak olan Gültepe Mahallesi Ġmarın 

24273 Ada 3 Parsel Üzerinde Kat KarĢılığı Bina ĠnĢaatı, Ģartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı 

Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıĢtır. 

Ġli: Ankara, Ġlçesi: Altındağ, Semti: Gültepe Mahallesi, Pafta Ada/Parsel: 24273 ada 3 

parsel Alanı: 4.010,00 m², Brüt inĢaat alanı: 10.837,63 m², ĠĢin adı / Kullanım Ģekli: Dükkan + 

Sosyokültürel Tesis (Öğrenci Yurdu)  

1 - Ġhale 03.01.2018 ÇarĢamba günü saat 16.00’da Anafartalar Caddesi No. 175 

Samanpazarı/ANKARA adresinde Belediye Encümenince yapılacaktır.  

2 - Bu iĢin muhammen bedeli 14.305.710,05 -TL. (OndörtmilyonüçyüzbeĢbinyediyüzon 

TürklirasıbeĢkuruĢ) dır.  

3 - Ġstekliler, Ġhaleye Katılmak için ġartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;  

A - Kanuni ikametgâhı olması,  

B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası 

ile elektronik posta adresi,  

C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi;  

a) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Ticaret 

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

b) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  

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

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,  

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza 

Sirküleri; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

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

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

birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,  

F - Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi ile 

imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi vermesi,  

G - Bu iĢin ihale ġartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 

H - Altındağ Belediye BaĢkanlığı adına alınmıĢ süresiz 429.171,30-TL. (Dörtyüzyirmi 

dokuzbinyüzyetmiĢbirTürklirasıOtuzkuruĢ)geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar 

nakit para ise; Altındağ Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu, 

Ġ - Teknik personel taahhütnamesi  

J - Yapı araçları taahhütnamesi  
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K - Son beĢ yıla ait (2012-2017) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair 

belge.  

4 - Ġhale ġartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 1.500,00-TL’lik makbuz 

karĢılığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü Akköprü/ANKARA adresinden temin edilebileceği gibi aynı 

müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir. 

5 - ĠĢ Deneyim Belgeleri; 

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ―Yapım ĠĢlerinde Benzer ĠĢ 

Grupları Tebliği‖ nde yer alan B-III grubu iĢler benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

Son on beĢ yıl içerisinde bedel içeren sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 

bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimi 

gösteren belgeler olacaktır. 

6 - Ġhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.  

7 - Ġstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı 

saate kadar Altındağ Belediye BaĢkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi Ģarttır.  

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

Ġhale ġartname hükümleri uygulanacaktır.  

9 - Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir.  

Ġlan olunur. 10853/1-1 

—— • —— 

34 KALEM ELEKTRĠK KABLO MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 34 kalem elektrik kablo malzemeleri, %20 artar - azalır 

toleranslı olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale 

usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı 

RĠZE adresinden 120,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.12.2017 günü saat 14:00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Kısmi teklife açıktır. (Ġstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek 

koĢuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler)  

9 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır.  

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 10733/1-1 
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ÖN YETERLĠK ĠLANI 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

SanallaĢtırma Sunucusu ve Harici Depolama Birimi Alımı iĢi, 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 19 uncu maddesi uyarınca belli 

istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği 

tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/665083 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 297 61 36 - 0 312 297 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : SanallaĢtırma Sunucusu ve Harici Depolama Birimi Alımı 
 

Sıra 

No Mal/Hizmetin Adı Miktarı 

Ölçü 

Birimi 

1 SanallaĢtırma Sunucusu 2 Adet 

2 Harici Depolama Birimi 1 Adet 
 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : Yükleniciye sipariĢin tebliğinden 45 takvim günü içinde 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Satınalma Komisyon Odası 

b) Tarihi ve saati : 29.12.2017 Cuma günü saat 14.00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

Adayların aĢağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik baĢvuruları kapsamında sunmaları gerekir: 

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

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Ön yeterlik baĢvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ön Yeterlik ġartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu, 

4.1.4. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.5. Adayın ortak giriĢim olması halinde, Ön Yeterlik ġartnamesi ekinde yer alan 

standart forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6. Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge, (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi 

BaĢkanlığı - Sıhhiye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına iĢin 

adını ve kendi vergi numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu) 

Adayın iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1), (4.1.2.), de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler istenmeyecektir. 

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

kriterler. 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere 

uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye 

Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından hazırlanmıĢ olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın, 

marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaĢelenip 

imzalanmıĢ olarak sunulacaktır. 

ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur. 

5 - Ġhale Ön Yeterlik ġartnamesindeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı 

isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.- TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı - Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe baĢvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik baĢvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 29.12.2017 Cuma günü saat 

14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

Bürosu’na elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak baĢvuruda bulunamaz. 

9 - Söz Konusu Ġhale KĠK hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

Kararname eki hükümlerine göre yapılacaktır. 10957/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLĠK 

2016 yılı gayri safi geliri 2.381.540,45 TL olan Kayseri Sekizinci Noterliği 12.02.2018 

tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları gerekmektedir.  

Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.  

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur. 

 10949/1-1 

————— 

MÜNHAL NOTERLĠKLER 

2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000. TL olan, aĢağıda isimleri ve ihdas bölgeleri 

yazılı bulunan MUHDES ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLĠKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF VE 

ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 

itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru 

ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları 

gerekmektedir. 

Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.  

Ġlan olunur.  

1 - Aksaray Yedinci Noterliğinin; 33. caddenin D750 Karayolu ile kesiĢtiği yerden 

baĢlayarak D750 Karayolundan devamla anılan Karayolunun Cumhuriyet Bulvarı ile kesiĢtiği yer, 

Cumhuriyet Bulvarından devamla bu Bulvarın ġehit Mehmet Ali Demir Caddesi ile kesiĢtiği yer, 

ġehit Mehmet Ali Demir Caddesinden devamla bu Caddenin 33. Cadde ile kesiĢtiği yer ve 33. 

Caddeden devamla bu Caddenin baĢlangıçtaki D750 Karayolu ile kesiĢtiği yer ile çevrili alanda 

ve çerçeve Cadde ve Bulvarlar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun 

bir yerde,  

2 - Çorlu Dokuzuncu Noterliğinin; ġinasi KurĢun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiĢtiği 

yerden baĢlayarak Bağlariçi 4.Sokak ile kesiĢtiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan 

cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 

uygun bir yerde, 

3 - Dörtyol Üçüncü Noterliğinin; Abdi Ġpekçi Caddesinin Hacı Bayram Türkoğlu 

Bulvarıyla kesiĢtiği yerden baĢlayarak Ġstasyon Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olmak üzere, 
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Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı tarafından giriĢe göre Abdi Ġpekçi Caddesinin sağ tarafı 

ile bu bölüme açılan sokakların 25 metre derinliklerinde yine, Abdi Ġpekçi Caddesiyle kesiĢtikleri 

yerlerden baĢlayarak, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı, ġehit Polis Necati Keskin Bulvarı ve 

Ġstasyon Caddesinin Fevzi Çakmak Caddesine kadar olan bölümlerine kadar olan alanda cadde ve 

bulvarlar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

4 - Elbistan Üçüncü Noterliğinin; Dulkadiroğlu Caddesinin Muratoğlu Sokak ile kesiĢtiği 

yerden baĢlayarak PınarbaĢı Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme 

açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

5 - Erzincan Dördüncü Noterliğinin; Sümerbank Caddesinin FevzipaĢa Caddesi ile 

kesiĢtiği noktadan baĢlayarak, FevzipaĢa Caddesinden devamla 75. Bulvarının Yeni Çevre Yolu 

ile kesiĢtiği noktadan Yeni Çevre Yolunun devamı ile Dede Korkut Caddesinin Sümerbank 

Caddesi ile kesiĢtiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun 

bir yerde, 

6 - Iğdır Üçüncü Noterliğinin; ġamil Caddesinin 509.Sokakla kesiĢtiği yerden baĢlayarak 

509.Sokaktan devamla bu Sokağın Hal Sokak ile kesiĢtiği yer, Hal Sokaktan devamla bu Sokağın 

IĢın Caddesi ile kesiĢtiği yer, IĢın Caddesinden devamla bu Caddenin Fevzi Çakmak Caddesini 

keserek Bayındır Caddesi ile kesiĢtiği yer, Bayındır Caddesinden devamla bu Caddenin Ġskender 

Iğdır Caddesi ile kesiĢtiği yer, Ġskender Iğdır Caddesinden kuzeydoğuya doğru devamla bu 

Caddenin Çevre Yolu ile kesiĢtiği yer, Çevre Yolundan devamla bu Yolun Sanayi Sokak ile 

kesiĢtiği yer, Sanayi Sokaktan devamla bu Sokağın Ġlham Aliyev Caddesi ile kesiĢtiği yer, Ġlham 

Aliyev Caddesinden devamla bu Caddenin Nihat Polat Caddesi ile kesiĢtiği yer, Nihat Polat 

Caddesinden devamla bu Caddenin ġamil Caddesiyle kesiĢtiği yer ve ġamil Caddesinin 

baĢlangıçtaki 509. Sokak ile kesiĢtiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

7 - KemalpaĢa Dördüncü Noterliğinin; Ġzmir Caddesinin Kirazlı Caddesi ve 5005 Sokakla 

kesiĢtiği yerden baĢlayarak 134. Sokak ile (Halk Eğitim Merkezi) kesiĢtiği yere kadar olan 

bölümünde Caddenin her iki yönünde 50 metre derinliklerinde ayrıca Kirazlı Caddesinin Ġzmir 

Caddesi ve 92.Sokakla kesiĢtiği yerden baĢlayarak 134. Sokak ile kesiĢtiği yere kadar olan 

bölümünde Caddenin her iki tarafında 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde,  

8 - KeĢan Üçüncü Noterliğinin; KurtuluĢ Caddesinin Mustafa Bey Sokak ile kesiĢtiği 

yerden baĢlayarak Beğendik Caddesi ve PaĢa Yiğit Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan bölümü 

üzerinde ve KurtuluĢ Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer 

noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

9 - KırĢehir Dördüncü Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin ġehit Ahmet Doğangün 

Caddesi (ve Ahi Evran Bulvarı) ile kesiĢtiği yerden, Atatürk Caddesi (Kırıkkale-KırĢehir yolu) ile 

kesiĢtiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre 

derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

10 - KuĢadası BeĢinci Noterliğinin; KuĢadası 3. ve 4. Noterliklerinin ihdas alanlarından 

çıkartılmak suretiyle, Adnan Menderes Bulvarının; Beyazgül Sokakla kesiĢtiği yerden baĢlayarak 
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Turgut Özal Bulvarı ile kesiĢtiği yere kadar olan bölümünün güney tarafı (Adliye Binası tarafı) 

üzerinde ve bu tarafa açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde ve Turgut Özal 

Bulvarının Gülhan Arın Bulvarı ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak Devrim Sokak ile kesiĢtiği yere 

kadar olan bölümünde her iki tarafta 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde,  

11 - Mardin Üçüncü Noterliğinin; 1.Caddenin Üçyol ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak, 

1.Caddenin Hava Radar Komutanlığı yol ayrımı ile kesiĢtiği yere kadar olan bölümünde ve her iki 

cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

12 - Niğde BeĢinci Noterliğinin; Vali Ünal Özgödek Caddesinin Arapdede Sokak ile 

kesiĢtiği yerden baĢlayarak Vali Konağı Caddesi ile birleĢtiği yere kadar olan bölümünde, 

buradan Vali Konağı Caddesinden devamla bu caddenin Depboy Sokak ile birleĢtiği yere kadar 

olan kısmında, Depboy Sokaktan devamla bu sokağın Ġkizler Sokak ile kesiĢtiği yere kadar olan 

kısmında, Ġkizler Sokaktan devamla bu sokağın Süleyman Fethi Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar 

olan kısmında, buradan devamla Süleyman Fethi Caddesinin Arapdede Sokak ile birleĢtiği yere 

kadar olan kısmı ile çevrili alanda ve çerçeve cadde ve sokakların her iki tarafında, Ayrıca 

Arapdede sokak ve devamında Tepeayran Caddesinin Kemal Ummiye Caddesi ile kesiĢtiği yere 

kadar olan kısmında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

13 - Rize BeĢinci Noterliğinin; ġehirlerarası Otobüs Terminalinin (Otogarın) doğusundaki 

Ġtfaiye Sokağının batı kısmından itibaren, bu Sokağın kuzeyde Cumhuriyet Caddesi ve Menderes 

Bulvarını keserek sahile kadar inen sokak, güneyde Ġtfaiye Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiĢtiği 

kavĢaktan Saraç Sokak ve Tatoğlu Sokak ile çevrili, batıda Mermerdelen Mahallesi 1 nolu 

Soğuksu Sokağı ve devamındaki Murat Sokağının Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve 

Menderes Bulvarını keserek sahile kadar uzanan yol ile çevrili alanda ve bu alanı çerçeveleyen 

bulvar, cadde ve sokakların bu alana bakan kısımlarında diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

14 - Tekirdağ Altıncı Noterliğinin; Atatürk Bulvarının PeĢtemalcı Caddesi ile kesiĢtiği 

yerden baĢlayarak PeĢtemalcı Caddesinden devamla bu caddenin Tintinpınar Caddesi ve Fethiye 

Sokakla kesiĢtiği yere kadar, Fethiye Sokaktan devamla bu sokağın Vali Konağı Caddesi ile 

kesiĢtiği yere kadar, Vali Konağı Caddesinden devamla Vali Konağı Caddesinin Atatürk Bulvarı 

ile kesiĢtiği yere kadar, Atatürk Bulvarından devamla bu Bulvarın baĢlangıç noktası olan 

PeĢtemalci Caddesi ile kesiĢtiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve cadde ve sokaklar 

üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

15 - Turgutlu Dördüncü Noterliğinin; Halis Kavak Meydanından baĢlamak üzere 

Piyaleoğlu Caddesinin Muallim Ġsmail Hakkı Sokakla kesiĢtiği yere kadar, Piyaleoğlu Caddesi 

üzerinde, Halis Kavak Meydanından baĢlamak üzere Atatürk Bulvarının Muallim Ġsmail Hakkı 

Sokakla kesiĢtiği yere kadar Atatürk Bulvarı üzerinde ve Muallim Ġsmail Hakkı Sokağın Atatürk 

Bulvarı ve Piyaleoğlu Caddesi ile kesiĢtği kısım üzerinde, ayrıca Halis Kavak Meydanından 

baĢlamak üzere Demirel Sokağın Türkmen Yolu ile kesiĢtği yere kadar olan Demirel Sokağı 

üzerinde ve bu cadde ve sokakların her iki tarafında ve bu cadde ve sokaklara açılan sokakların 

100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  
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16 - UĢak Yedinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Mehmet Topaç Bulvarı ile kesiĢtiği 

yerden baĢlayıp Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan kısmı üzerinde, Mehmet 

Topaç Bulvarı ve Zübeyde Hanım Caddesi dahil Atatürk Bulvarına bu aralıkta açılan sağlı-sollu 

cadde ve sokakların ilk 200 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 

uygun bir yerde, 10950/1-1 

————— 

MÜNHAL NOTERLĠKLER 

2014 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000-TL olan, aĢağıda isimleri ve ihdas alanları 

yazılı bulunan MUHDES ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLĠKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF VE 

ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 

itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru 

ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları 

gerekmektedir. 

Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Ġlan olunur. 

1 - Amasya Dördüncü Noterliğinin; Kuzeyde Mehmet Varinli Caddesinin Terminal 

Caddesi ile kesiĢtiği yerden baĢlamak üzere Mehmet Varinli Caddesi ve devamı olan Atatürk 

Caddesinden devamla kuzeybatı istikametinde bu caddenin GümüĢlü Camii kavĢağına kadar olan 

kısımlarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

2 - Batman Yedinci Noterliğinin; Turgut Özal Bulvarı ile Ahmet Necdet Sezer Bulvarının 

kesiĢtiği Havalanı kavĢağından baĢlamak üzere Ahmet Necdet Sezer Bulvarı ve Türkiye Petrolleri 

A.O. Bulvarının Körük KavĢağı ile kesiĢtiği noktaya kadar olan ve bulvar boyunca sağlı sollu ve 

bu bulvarlara açılan cadde ve sokakların 100 metre iç kısımlarını da kapsayacak Ģekilde, diğer 

noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

3 - ÇarĢamba Üçüncü Noterliğinin; Kuzeyde Samsun-Ordu Karayolunun Kavaklıdere 

Sokakla kesiĢtiği yerden baĢlayarak Gelincik Sokakla kesiĢtiği yer, buradan Gelincik Sokaktan 

güneye doğru devamla bu sokağın Limon Sokak ile kesiĢtiği yer, Limon Sokak boyunca batıya 

doğru devamla bu Sokağın Cevizli Sokak ile birleĢtiği yerden devamla Hanımeli Sokakla kesiĢtiği 

nokta, batıda Cevizli Sokakla Hanımeli Sokağın kesiĢtiği noktadan kuzeye doğru devamla 418. 

Sokak ile Kavaklıdere Sokağın birleĢtiği nokta, devamla Kavaklıdere Sokağın baĢlangıçtaki 

Samsun-Ordu Karayolu ile kesiĢtiği yer ile çevrili alanda, diğer noterlikle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde,  

4 - Düzce Sekizinci Noterliğinin; Ġstanbul Caddesinin Mehmet Akif Caddesi ile kesiĢtiği 

yerden baĢlayarak, Mehmet Akif Caddesinden devamla bu Caddenin Rasim Betir PaĢa Bulvarı ile 

kesiĢtiği yer, Rasim Betir PaĢa Bulvarından devamla bu Bulvarın Kuyumcuzade Bulvarı ile 

kesiĢtiği yer, Kuyumcuzade Bulvarından devamla bu Bulvarın Ġstanbul Caddesi ile kesiĢtiği yer, 

Ġstanbul Caddesinden devamla bu Caddenin baĢlangıç noktası olan Mehmet Akif Caddesi ile 

kesiĢtiği yer ile çevrili alan içerisinde ve belirtilen çerçeveyi oluĢturan cadde ve bulvarların bu 

alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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5 - Fatsa Üçüncü Noterliğinin; Samsun Ordu Karayolunun Rıza Dizdaroğlu Sokak ile 

kesiĢtiği yerden baĢlayarak Fiskobirlik Sokak ile kesiĢtiği yer, Fiskobirlik Sokaktan devamla bu 

Sokağın Sevgi Caddesi ile kesiĢtiği yer, Sevgi Caddesinden devamla bu Caddenin Rıza 

Dizdaroğlu Sokakla kesiĢtiği yer, Rıza Dizdaroğlu Sokaktan devamla bu Sokağın baĢlangıçtaki 

Samsun Ordu Karayoluyla kesiĢtiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

6 - Giresun Dördüncü Noterliğinin; Ġnönü Caddesinin Cemal Gürsel ve Orhan Yılmaz 

Caddelerinin kesiĢtiği kavĢaktan baĢlayarak batıya doğru Ġnönü Caddesi boyunca, bu Caddenin 

güney tarafında (dağ tarafında) bulunan Cadde ve Sokakların derinliklerinde ve yine Ġnönü 

Caddesinin kuzey tarafında bu Caddeye pararel açılan ġebboy Sokak, Kına Sokak ve YetmiĢiki 

Evler Sokaklar ve Ġnönü Caddesine dik açılan HurĢit Ağa Sokak ve Petunya Sokakların 17 metre 

derinliklerinde Ġnönü Caddesi boyunca ve Ġnönü Caddesinin her iki tarafında olmak üzere, diğer 

noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

7 - Ġnegöl Yedinci Noterliğinin; Bursa istikametinden gelip Ankara Asfaltından Ġnegöl 

merkezine giriĢ yapılan Osmaniye Mahallesi Ġstiklal Caddesinin YeĢil Bursa Caddesiyle kesiĢtiği 

yerden baĢlayarak Pamuk Sokakla kesiĢtiği yere kadar olan kısmında ve kısma sağlı-sollu açılan 

cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 

uygun bir yerde, 

8 - Kızıltepe BeĢinci Noterliğinin; Vatan Caddesinin tamamı ile devamında Mardin 

Caddesinin üzerinde bulunan Kızıltepe Devlet Hastanesine kadar olan kısmın her iki tarafında, 

diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

9 - Reyhanlı Ġkinci Noterliğinin; Atatürk Caddesi ile ġemsettin Mursaloğlu Caddesinin 

kesiĢtiği eski Reyhanlı Adliyesi ile Reyhanlı Belediye Binasının önündeki kavĢaktan baĢlayarak, 

Atatürk Caddesinin ġehit Cüneyt Güder ve Mahmut Ekmen Caddesi ile kesiĢtiği kavĢağa kadar 

olmak üzere Atatürk Caddesi üzerinde ve kısma açılan sağlı-sollu cadde ve sokakların 150 metre 

derinliklerine de inilmek suretiyle belirlenen alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde,  

10 - Serik BeĢinci Noterliğinin; Serik Caddesinin Prof. Dr. YaĢar Uçar Caddesiyle 

kesiĢtiği yerden baĢlayarak, Prof. Dr. YaĢar Uçar Caddesinden devamla bu Caddenin Çopuroğlu 

Caddesi ile kesiĢtiği yer, Çopuroğlu Caddesinden devamla bu Caddenin Dr. Baki Özpınar (RüĢtü 

Reçber) Caddesiyle kesiĢtiği yer, Dr. Baki Özpınar (RüĢtü Reçber) Caddesinden devamla bu 

Caddenin Serik Caddesiyle kesiĢtiği yer ve Serik Caddesinden devamla bu Caddenin 

baĢlangıçtaki Prof. Dr. YaĢar Uçar Caddesiyle kesiĢtiği yer ile çevrili alanda ve çerçeve 

caddelerden Serik Caddesinde kuzey yönünde tek cepheli, diğer cadde ve sokaklarda ise çift 

cepheli olacak Ģekilde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

11 - Siverek Üçüncü Noterliğinin; Hürriyet Caddesinin, Ġnönü Bulvarı ve Cumhuriyet 

Caddesi ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak Hacı Yusuf Sami Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan 

kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50'Ģer metre derinliklerinde, 

diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

12 - Sorgun Ġkinci Noterliğinin; Ankara Bulvarının (Ankara-Sivas Karayolunun) Muhsin 

Yazıcıoğlu Caddesi ile kesiĢtiği noktadan baĢlayarak, Cumhuriyet Caddesi ile kesiĢtiği noktaya 

kadar Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin her iki yakasına 

açılan sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 

yerde,  
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13 - Terme Ġkinci Noterliğinin; Batıda Terme Çayı üstündeki batıya tek yön gidiĢ olan 

saat Kulesine giden köprünün karaya birleĢtiği batıdaki ucundan baĢlamak üzere doğuya devamla 

Çağlayan Caddesi boyunca ve devamında Ünye Caddesi boyunca Samsun Ordu Karayolunun 

kesiĢtiği noktaya kadar geliĢ gidiĢ istikametinde Caddenin her iki tarafında, diğer noterlikle 

rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

14 - Torbalı BeĢinci Noterliğinin; Alpkent Mahallesinde Metropolis Bulvarının Ġzmir - 

Aydın Asfaltı ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak, 5086 Sokakla kesiĢtiği yere (Tren yolu üst geçidine 

kadar) kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50 metre 

derinliğine kadar olan yerlerde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

 10951/1-1 

————— 

MÜNHAL NOTERLĠKLER 

2009 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL olan, aĢağıda isimleri ve ihdas bölgeleri 

yazılı bulunan MUHDES ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLĠKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF VE 

ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 

itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru 

ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları 

gerekmektedir. 

Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.  

Ġlan olunur. 

1 - Ereğli (Zonguldak) BeĢinci Noterliğinin; Suphi Konak Caddesinin ġehit Rıdvan 

Caddesi ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak, devamında 1. Abalı Sokak, 2. Abalı Sokak ve 2. Abalı 

Sokağın Abalı Cami ile kesiĢtiği köprünün bulunduğu yere kadar olan kısımda ve Suphi Konak 

Caddesi ve 2. Abalı Sokağına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer 

noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

2 - Salihli Dördüncü Noterliğinin; Belediye Caddesinin 18. Sokakla kesiĢtiği yerden 

baĢlayarak 718. Sokakla kesiĢtiği yere kadar olan kısmı ile Site Caddesinin Abay Bulvarı ile 

kesiĢtiği yerden baĢlayarak 18. Sokakla kesiĢtiği yere kadar, ayrıca Abay Bulvarının Site 

Caddesiyle kesiĢtiği yerden baĢlayarak Kurudere Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan kısım 

içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun 

bir yerde,  

3 - Van Sekizinci Noterliğinin; Hacıbekir Caddesinin ġabaniye ve Doğu Caddesiyle 

kesiĢtiği yerden Esen ve Meteoroloji Sokak ile kesiĢtiği yere kadar olan kısmında ve caddenin bu 

kısmına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 10952/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

GüneĢli Bağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 2 (Ada:1101, Pafta: 244DS-2d, 

Parsel: 2) Bağcılar ĠSTANBUL adresinde faaliyette bulunmak üzere 25.01.2006 tarihli ve LPG-

BAY/640-147/00073 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi Doğa Oto Gaz Turizm ĠnĢaat Gıda 

Otomotiv Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'ne ait tesiste 16.12.2014 tarihinde 

yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür 

çalıĢtırılmaması nedeniyle, 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 ve 03.11.2017 tarih ve 46575 sayılı BaĢkanlık Olur’u uyarınca yapılan soruĢturma 

sonucunda tanzim edilen 10.11.2017 tarihli ve 1403 sayılı soruĢturma raporu savunma alınmak 

üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu soruĢturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde 

giderilmesi aksi halde, piyasa faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin 

geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir. 

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, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın 

tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi 

içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 10878/1/1-1 

————— 

Kurul 09/11/2017 tarihli ve 7431-41 sayılı Kararı ile, Bahçelievler Mah. Ġpekyolu Üzeri 

No:207/B Kızıltepe Mardin adresinde mukim, 21.03.2005 tarihli ve BAY/463-116/08751 sayılı 

bayilik lisansı sahibi Hayderoğulları Petrol Ürünleri Gıda Tarım Turizm ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi’nin 20.10.2011 tarih ve 3470-162 sayılı Kurul Kararının Mahkeme Kararı ile iptal 

edilmesi nedeniyle denetim tarihi olan 23.04.2009 tarihi itibariyle sigorta yaptırma 

yükümlülüğünü yerine getirmemesi 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 Hayderoğulları Petrol Ürünleri Gıda Tarım Turizm ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi hakkında 11.07.2017 tarihli ve 30337 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan 

soruĢturma sonrasında düzenlenen 17.07.2017 tarihli ve 819 sayılı SoruĢturma Raporu ve 

istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün 

içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya 

doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda 

süresinde savunma yapmayan Hayderoğulları Petrol Ürünleri Gıda Tarım Turizm ĠnĢaat Sanayi 

ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun denetim tarihi itibari 

ile yürürlükte bulunan 19 uncu maddesinin 3 üncü ve 4 üncü ve ―Petrol Piyasası Kanununun 

19’uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ hükümleri 

gereğince belirlenen idari para cezasının alt sınırdan 224-TL olarak uygulanmasına karar 

verilmiĢtir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 224-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.  10878/2/1-1 

————— 

12/11/2017 tarihli ve 47754 sayılı BaĢkanlık Oluru ile Orta Mahalle ÇeĢme Meydanı Cad. 

No:95 (Ada:58, Parsel:94) Adapazarı SAKARYA adresinde mukim 26.09.2013 tarihli ve 

BAY/939-82/33255 sayılı bayilik lisansı sahibi Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda, 

a) 06.10.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 05.11.2010 tarihli ve 

BAY/939-82/28543 sayılı bayilik lisansı sahibi Özbaylar Petrol Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi adına fatura edilmiĢ akaryakıtı alması nedeniyle dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal 

ettiği dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin 

birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teĢkil ettiği, 

b) 12.10.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere menĢei belli olmayan 

akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla söz konusu 

fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı 

maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 

(c) ve (d) bentlerine aykırılık teĢkil ettiği, 

c) 06.10.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin 

çalıĢmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci 

fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) 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 

Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi ve 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 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruĢturma sonucu 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 17/11/2017 tarihli ve 1434 sayılı 

SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 
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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.  10878/3/1-1 

————— 

Kurul, 21/09/2017 tarihli ve 7301-54 sayılı Kararıyla; ―D-100 Karayolu Üzeri AvĢar 

Köyü Körpen Mevkii/BOLU adresinde, 28/11/2008 tarih ve BAY/939-82/25284 (lisansı 

29/04/2011 tarihli ve 1508 sayılı BaĢkanlık Olur'u ile lisans iptal edilmiĢtir.) sayılı bayilik lisansı 

kapsamında faaliyet gösteren Çoruk Akaryakıt Ürünleri ĠnĢaat Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda 13/07/2010 ve 19/07/2010 tarihlerinde yapılan 

denetimde tespit edildiği üzere, dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 19/09/2011 

tarih ve 3431-25 sayılı Kurul Kararı ile hakkında uygulanan idari para cezasının, DanıĢtay 13. 

Dairesinin E: 2011/4638, K: 2015/3440 sayılı kararı ile ―savunma istem yazısının usule aykırı 

olarak tebliğ edilmesi‖ gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi üzerine 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun "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 Çoruk Akaryakıt Ürünleri ĠnĢaat Nakliyat 

Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi nezdinde 02/06/2017 tarihli ve 25015 sayılı 

BaĢkanlık Olur’u kapsamında hazırlanan 16/06/2017 tarihli ve 756 sayılı SoruĢturma Raporu ve 

istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiĢ olup; süresinde savunma yapmayan Çoruk Akaryakıt 

Ürünleri ĠnĢaat Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında, dağıtıcısı 

dıĢında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı 

Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında 

idari para cezasının fiil tarihleri olan 13/07/2010 ve 19/07/2010 tarihleri için ayrı ayrı uygulanmak 

suretiyle toplamda 140.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 140.000,-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.  10878/4/1-1 

————— 

Kurul’un 05/10/2017 tarih ve 7330-6 sayılı Kararı ile, DAĞ/299-13/043 numaralı Doğal 

Gaz Dağıtım Lisansı sahibi ĠgdaĢ Ġstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi’nin 

(ĠGDAġ) doğal gaz dağıtımı gerçekleĢtirdiği bölgede faaliyet gösteren GES Enerji Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi'nin (GES Enerji) vizesiz faaliyette bulunarak ve makul ve basiretli bir tacir 

gibi davranmayarak (ĠGDAġ projelerinde tahrifat yaparak) 4646 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 
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Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11 inci maddesi ve 652 sayılı Kurul Kararı 

hükümlerine aykırı hareket ettiği anlaĢıldığından, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 

9’uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca bundan sonra mevzuata uygun hareket etmesi 

hususunda GES Enerji Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'nin ihtar edilmesine ve soruĢturmanın 

sonlandırılmasına karar verilmiĢtir.  

Aykırılığın tekrarı halinde 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası 

hükümleri uyarınca sertifika sahibi hakkında idari yaptırım uygulanacağı ve 60 gün içerisinde 

Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  10878/5/1-1 

————— 

―Hacı Osman Köyü Köy GiriĢi Mevkii (Pafta: 17.M.1.A Ada:- Parsel: 1) Gömeç/ 

BALIKESĠR‖ adresinde faaliyet gösteren 02.02.2011 tarih ve BAY/939-82/28966 (lisansı 

18/10/2011 tarihli 5268 sayılı kararla iptal edilmiĢtir.) sayılı bayilik lisansı sahibi Açin Otomotiv 

Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda 

03.02.2011 ve 26.04.2011 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edilen hususlara iliĢkin olarak 

09.01.2013 tarihli ve 4233-12 sayılı Kurul Kararı ile hakkında uygulanan idari para cezasının, 

Ankara 6. Ġdare Mahkemesinin E.2013/1512, K.2014/1621 sayılı kararıyla ―ön araĢtırma ve 

soruĢturma yapılmamıĢ olması‖ gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine 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 Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited 

ġirketi nezdinde 26/09/2017 tarihli ve 40061 sayılı BaĢkanlık Olur’u kapsamında soruĢturma 

açılmasına karar verilmiĢtir. 

Bu kapsamda soruĢturma sonucu düzenlenen 17/10/2017 tarihli ve 1205 sayılı SoruĢturma 

Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin 

Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10878/6/1-1 

————— 

―Ebubekir Mahallesi Yüksekokul Yanı Havran/BALIKESĠR‖ adresinde, 21.03.2005 tarih 

ve BAY/462-309/07505 (lisansı 14/05/2012 tarihli 1454 sayılı kararla sonlandırılmıĢtır.) sayılı 

bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım 

Pazarlama Ticaret Limited ġirketi’nin, 29.04.2010 tarihli denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcı 

dıĢında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 03.03.2011 tarihli ve 3108-44 sayılı Kurul Kararı ile 

hakkında uygulanan idari para cezasının, DanıĢtay 13. Dairesinin 2011/2036, K: 2013/504 sayılı 

kararıyla ―5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19. Maddesinin altıncı fıkrasında ceza 

uygulanan bir fiilin iki takvim yılı geçmeden aynı kiĢi tarafından tekrarı halinde, cezaların iki kat 

olarak uygulanacağının karar bağlandığı; bu kurala göre, kurala göre ceza verilebilmesi için, fiilin 

iĢ1endigi tarihten itibaren iki takvim yılı geçmeden aynı kiĢi tarafından tekrar iĢ1enmesi 
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gerektiği; tekerrüre esas alınması gereken tarihin, cezai iĢ1emin uygulandığı tarih veya tebliğ 

edildiği tarih değil, fiilin iĢ1endigi tarih olduğu; olayda, ilk fiilin iĢ1endigi tarihten itibaren iki 

takvim yılının geçmesinden sonra iĢ1enen fiil nedeniyle tekerrür hükümlerinin uygulanması 

mümkün olmadığından, uyuĢmazlık konusu Kurul kararında bu yönüyle mevzuata uygunluk 

bulunmadığı‖ gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine, 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 

Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited ġirketi nezdinde 

26.09.2017 tarih ve 39984 sayılı BaĢkanlık Olur’u kapsamında soruĢturma açılmasına karar 

verilmiĢtir. 

Bu kapsamda soruĢturma sonucu düzenlenen 24.10.2017 tarihli ve 1270 sayılı SoruĢturma 

Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin 

Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10878/7/1-1 

————— 

―Gökçeler Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı N: 691 Seyhan / ADANA" adresinde 

faaliyet gösteren 24.03.2010 tarih ve BAY/939-82/27453 (lisansı 16.04.2013 tarih ve 14480 sayılı 

karar ile sona erdirilmiĢtir.) sayılı bayilik lisansı sahibi Asfa 33 Nakliyat Madencilik Gıda ĠnĢaat 

Petrol Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'nin akaryakıt istasyonunda 11.11.2012 tarihinde yapılan 

denetimde tespit edildiği üzere, dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 30.10.2013 

tarih ve 4673-39 sayılı Kurul Kararı ile hakkında uygulanan idari para cezasının, Ankara 2. Ġdare 

Mahkemesinin E: 2016/1614, K: 2017/1420 sayılı kararıyla ―ön araĢtırma ve soruĢturma 

yapılmamıĢ olması‖ gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine 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 Asfa 33 Nakliyat Madencilik Gıda ĠnĢaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi nezdinde 28.09.2017 tarihli ve 40459 sayılı BaĢkanlık Olur’u kapsamında soruĢturma 

açılmasına karar verilmiĢtir. 

Bu kapsamda soruĢturma sonucu düzenlenen 05.10.2017 tarihli ve 1100 sayılı SoruĢturma 

Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin 

Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10878/8/1-1 

————— 

14.06.2011 tarihli ve DAĞ/3274-2/29624 (lisansı 24.12.2013 tarih ve 4789-1 sayılı Kurul 

Kararı ile iptal edilmiĢtir.) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve 

Ticaret Anonim ġirketi'nin, ―Çakaldere Köyü No.131 (Pafta:- Ada:- Parsel:522) Ceyhan/Adana‖ 
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adresinde, 21.12.2012 tarih ve BAY/939-82/31918 (lisansı 30.04.2014 tarih ve 15320 sayılı karar 

ile sonlandırılmıĢtır.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren bayisi Egeberk ĠnĢaat 

Madencilik Petrol Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'nin akaryakıt istasyonunda 20.11.2013 

tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, söz konusu bayisinin otomasyon sisteminin 

sağlıklı çalıĢmaması ve otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sisteminde meydana 

gelen arızayı dağıtıcı olarak süresi içerisinde gidermemesi 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 Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 

nezdinde 26.09.2017 tarihli ve 40008 sayılı BaĢkanlık Olur’u kapsamında soruĢturma açılmasına 

karar verilmiĢtir. 

Bu kapsamda soruĢturma sonucu düzenlenen 10.10.2017 tarihli ve 1143 sayılı SoruĢturma 

Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin 

Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10878/9/1-1 

————— 

Boğacık Köyü ÇORUM adresinde faaliyette bulunmak üzere 13.06.2006 tarihli ve LPG-

BAY/941-54/09472 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi Sofoğlu Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi’ne ait tesiste 18.09.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, 

mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmaması nedeniyle, 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 ve 24.07.2017 tarih ve 32146 sayılı 

BaĢkanlık Olur’u uyarınca yapılan soruĢturma sonucunda tanzim edilen 31.10.2017 tarihli ve 

1323 sayılı soruĢturma raporu savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu soruĢturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde 

giderilmesi aksi halde, piyasa faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin 

geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir. 

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, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın 

tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi 

içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur.  10878/10/1-1 

————— 

Maksoil Turkaygaz Akaryakıt Tekstil Nakliyat ĠnĢaat Sanayi Ticaret Limited ġirketi’nin 

LPG-DAĞ/7011-1/17965 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 

birinci fıkrası (e) bendi uyarınca ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07/12/2017 tarih ve 

7493-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiĢtir. 

SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin 

son fıkrası hükmü uyarıca ilan olunur. 10879/1-1 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2013/97830 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Eti Maden ĠĢletmeleri Genel 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe ANKARA/Keçiören 

Adresi 
Ayvalı Mahallesi Halil Sezai Erkut 

Cad. Afra Sokak No: 1/A Etlik 
Tel-Faks 

Tel  : (0 312) 294 20 00 

Faks: (0 312) 294 22 79 

Posta Kodu 06010 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Muzaffer Çevik Sonar Sondaj ve Jeolojik 

AraĢtırma Geoteknik Hizmetleri A.ġ. 
Muzaffer ÇEVĠK 

Adresi 

Ġstanbul Yolu Sarayköy GiriĢi 25. Km 

Gıdacılar Caddesi No: 4 

Kahramankazan/ANKARA 

Barbaros Mah. Abay Kunanbay 

Cadde No: 15/21 Çankaya/Ankara 

T.C. Kimlik No.  10300178774 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
626 038 9772  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
899-KAZAN  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 10968/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 10929/1-1 
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teĢkilatı birimlerinde münhal bulunan 7, 8 

ve 9’uncu dereceli ve Genel Ġdare Hizmetleri sınıfından toplam 4 (dört) Sanayi ve Teknoloji 

Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla Hukuk bölümü mezunu 

personel alınacaktır. 

A) SINAVA BAġVURU ġARTLARI 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yer alan genel Ģartları taĢımak, 

2) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakültelerin hukuk bölümünden ya da 

buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdıĢındaki 

öğretim kurumlarından mezun olmak, 

3) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu 

Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P4 puan türünden en az 70 (yetmiĢ) puan almıĢ olmak,  

4) 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 (otuzbeĢ) yaĢını doldurmamıĢ olmak (01 Ocak 1982 

tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuĢ olanlar). 

B) BAġVURU ġEKLĠ, YERĠ, ZAMANI VE DĠĞER HUSUSLAR 

1) BaĢvurular, 25/12/2017 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar Bakanlık internet sitesinde 

(www.sanayi.gov.tr) yayımlanan ―BaĢvuru Formu‖ eksiksiz ve doğru bir Ģekilde doldurulmak 

suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini 

(eğitimini yurtdıĢında tamamlamıĢ olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda 

taratıp baĢvuru formuna eklemeleri zorunludur. 

2) Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan ―BaĢvuru Formu‖ 

doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan baĢvurular geçerli olup, ilanda belirtilen Ģartlara 

uygun olmayan baĢvurular ile Bakanlığa elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak baĢvurular 

kabul edilmeyecektir.  

3) GiriĢ sınavını kazananlardan baĢvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmıĢ olsa 

dahi iptal edilir. Bu kiĢiler hakkında Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Ayrıca, bu Ģekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıĢtıkları kurumlarına 

bildirilir. 

C) SINAVIN ġEKLĠ, TARĠHĠ, YERĠ, KONULARI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

1) GiriĢ sınavı, sözlü olarak tek aĢamalı yapılacaktır.  

2) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri, tarihi ve saati; 

sınav tarihinden en az 20 (yirmi) gün önce Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ve 

duyuru panosunda ilan edilecektir. 
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3) Sınava baĢvuran ve katılma Ģartlarını taĢıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan 

türünden en yüksek puana sahip olandan baĢlanarak yapılacak sıralama sonucunda atama 

yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eĢit puana sahip adaylar 

dâhil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

4) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları 

gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 

5) Sınav konuları; 

a) Asıl alan; Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku ve Ġdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, 

Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, ġahsın Hukuku, EĢya Hukuku, Borçlar 

Hukuku Genel Hükümler, Ticari ĠĢletme Hukuku ve ġirketler Hukuku, 

b) Ġkincil alan; Mikro Ġktisat, Makro Ġktisat, Türkiye Ekonomisi, ĠĢletme Yönetimi ve 

Politikaları, Kamu Maliyesi. 

6) Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından; 

a) Yukarıda 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, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleĢtirilecektir. 

Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile (e) bentlerinde 

yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.  

Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, komisyon baĢkan ve üyelerinin yüz tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiĢ) olması Ģarttır. 

7) Sözlü sınav puanı, adayın giriĢ sınavı baĢarı puanı olarak belirlenecek ve nihai baĢarı 

sıralaması, alım yapılan bölümlere göre ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eĢit olması 

durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda 

belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenerek, 

giriĢ sınavını asil ve yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde 

(www.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen 

yedek adaylara yazılı bildirim yapılacaktır. 

8) Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları baĢarı 

sıralamasına göre yapılacaktır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten 

itibaren üç ay için geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boĢalma olması 

halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar baĢarı sırasına göre atanacaklardır. 

Ġlan olunur. 10955/1-1 
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Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan: 

Kurulumuzca ―BERSERK 3" isimli kitabın incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan çizgi 

resimlerin 18 yaĢından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu 

sebeple söz konusu kitabın 1117 Sayılı Kanunun 3266 Sayılı Kanunla değiĢik 4'üncü 

maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10940/1-1 

————— 

Kurulumuzca ―GÖZLÜK" isimli kitabın incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan 

yazıların 18 yaĢından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu 

sebeple söz konusu kitabın 1117 Sayılı Kanunun 3266 Sayılı Kanunla değiĢik 4'üncü 

maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10941/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kütahya Ġlinde faaliyet gösteren 545 nolu Laboratuvar Ġzin Belgesine sahip Özkaraca 

Yapı Laboratuvarı Tic. ve San. Ltd. ġti. Laboratuvarının, Laboratuvar Ġzin Belgesinin 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8’inci maddesi 10’uncu fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt 

bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleĢmesinin feshedilmesi ve Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 33’üncü maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz 

önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, Laboratuvarın belge iptaline sebep olan 

sorumlu denetçi mühendis ve teknik elemanları Niyazi ÜSTÜN (ĠnĢaat Mühendisi, Laboratuvar 

Denetçisi, Denetçi No: 13394  Sicil No: 27586), Ġsmail CEYLAN (Teknik eleman), Mustafa 

BAYCA (Teknik eleman) Bakanlıkça sebebiyet kayıtlarının tutulması, 4708 sayılı Kanun 8’inci 

maddesinin on ikinci fıkrası gereği Özkaraca Yapı Laboratuvarı Tic. ve San. Ltd. ġti.’nin 

kurucusu olan Nurdan ÖZKARACA’nın üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve baĢka bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim 

Komisyonunun (MYDK) 27.11.2017 tarih ve 542/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından 

alınan 07.12.2017 tarih ve 30019 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 10942/1-1 

—— • —— 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik‖ hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesi’ne aĢağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. Ġlana 

konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Doçent kadrosuna baĢvuracakların Ġstanbul Aydın 

Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir 

dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren 

belgeler (onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik 

belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir. 
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BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ġstanbul 

Aydın Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden 

baĢvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 

 

Fakültesi Bölüm Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Ekonomi ve 

Finans 

Bölümü 

Ekonomi ve 

Finans 

Anabilim Dalı 

Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Finans 

Anabilim Dalında almıĢ 

olmak, bu alanda çalıĢ-

malar yapmıĢ olmak. 

 10958/1-1 

—— • —— 

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

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

 

Enstitü Anabilim Dalı Alan 

Kadro 

Unvanı Kadro Sayısı 

Medeniyetler 

Ġttifakı Enstitüsü 
Medeniyet AraĢtırmaları* Tarih Prof. Dr. 2 

 

BaĢvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gündür.  

BaĢvuruda Gerekli Belgeler: 

- Öğretim Üyesi BaĢvuru Formu ve Dilekçesi 

- ÖzgeçmiĢ (YÖK Formatında) 

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 

- Fotoğraf (2 Adet) 

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

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

Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi 

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

Ġçin: 4 (Dört) takım dosya, Yardımcı Doçent Ġçin: 4 (Dört) takım dosya 

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

Belge (Varsa)-Ġng. 

- Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile baĢvuru evrakları için üniversitemizden bilgi 

alınması gerekmektedir. 

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

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

ĠliĢkin Yönetmeliğin madde 8’deki Ģartları taĢıyor olmak. 

- BaĢvurular ġahsen Yapılacaktır. 10962/1-1 
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Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimine öğretim üyeleri alınacaktır. 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

ĠliĢkin Yönetmelik, Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve 

Atanma Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde 

belirtilen Ģartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. Ġlanla ilgili tüm bilgilere 

Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 
 

Birimi Anabilim Dalı Unvanı Derecesi Adedi Aranan Nitelikler 

YaĢam ve 

Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Biyomühendislik Doçent 1 1 

Biyosensörler konusunda bilimsel 

çalıĢmalar ve hakemli bilimsel 

dergilerde yayınlar yapmıĢ olmak.  

YaĢam ve 

Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Biyomühendislik Yrd. Doç. 3 1 

Kimya alanında doktora unvanına sahip 

olmak. Biyoorganik Kimya, Medisinal 

Kimya ve ilaç keĢfi ile ilgili olarak 

antikanser aktiviteye sahip ilaçların 

dizaynı ve sentezlerinde çalıĢmalar ve 

hakemli bilimsel dergilerde yayınlar 

yapmıĢ olmak. 

YaĢam ve 

Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi  

Biyoenformatik Yrd. Doç. 4 1 

Biyoloji ve Genetik alanında doktora 

unvanına sahip olmak. Biyoenformatik, 

veri madenciliği ve mikroRNA tahmini 

konularında uluslararası hakemli 

bilimsel dergilerde yayınlar yapmıĢ 

olmak. 

YaĢam ve 

Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Moleküler 

Biyoloji 
Yrd. Doç. 2 1 

Biyoteknoloji ve Biyomühendislik 

alanında doktora unvanına sahip 

olmak. Kronik Miyeloid Lösemide 

hücre içi sinyal yolaklarının 

hedeflenmesi ve inhibisyonu alanında 

çalıĢmalar ve hakemli bilimsel 

dergilerde yayınlar yapmıĢ olmak. 

YaĢam ve 

Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Genetik Yrd. Doç. 3 1 

Hücresel ve Moleküler Biyoloji 

alanında doktora unvanına sahip 

olmak. Kütle Spektrometresi kulla-

narak proteomik alanında çalıĢmalar ve 

hakemli bilimsel dergilerde yayınlar 

yapmıĢ olmak. 

YaĢam ve 

Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Biyokimya Yrd. Doç. 3 1 

Ġmmunolojik önem taĢıyan 

glikoproteinlerdeki glikojenlerin 

fiziksel yöntemler kullanılarak 

karakterizasyonu ve bunun insan 

sağlığı üzerine etkilerini inceleyen 

çalıĢmalar ve hakemli bilimsel 

dergilerde yayınlar yapmıĢ olmak. 

 10956/1-1 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 2017 – Sayı : 30271 

 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen Ģartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. Ġlan 

kadrolarına uygun olmadığı anlaĢılan baĢvurular geçersiz sayılacaktır. 

Profesör kadrosu daimî statüde olup, baĢvuracak adayların Anabilim Dalı ile ―BaĢlıca 

AraĢtırma Eserini‖ belirttiği dilekçesine özgeçmiĢini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili 

yönetmeliğe uygun hazırlanmıĢ 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte baĢvuru dosyasına 

dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat 

baĢvurmaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosu daimî statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmiĢlerini, noter tasdikli 

Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmıĢ 4 takım dosya ve CD kaydı ile 

baĢvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 

Rektörlüğümüze bizzat baĢvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların özgeçmiĢlerini, noter tasdikli Doktora 

belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmıĢ 4 takım dosya ve CD kaydı ile baĢvuru 

dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze 

bizzat baĢvurmaları gerekmektedir 

Ġlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.bakırçay.edu.tr/ adresinden veya 

0 232 493 00 00 numaralı telefondan ulaĢılabilirsiniz. 

 

S.N. Birim Bölüm 

Ana Bilim 

Dalı Unvan 

Kadro 

Derecesi BaĢvuru ġartı 

1 
Hukuk 

Fakültesi 

Özel 

Hukuk 

Bölümü 

Ticaret 

Hukuku 

Anabilim Dalı 

Yardımcı 

Doçent 
5 

Ticaret Hukuku alanında 

doktora yapmıĢ olmak. 

ġirketler topluluğu, kıymetli 

evrak hukuku ve tanıtma 

iĢaretleri hukuku alanlarında 

çalıĢmaları olmak. 

2 

Ġktisadi ve 

Ġdari 

Bilimler 

Fakültesi 

ĠĢletme 

Bölümü 

Yönetim ve 

Organizasyon 
Profesör 1 

Kurumsal değiĢim ve 

örgütsel ekoloji konularında 

çalıĢmaları olmak. 

3 

Ġktisadi ve 

Ġdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim 

BiliĢim 

Sistemleri 

BiliĢim 

Sistemleri 
Doçent 3 

ĠĢ Zekası Analitiği ve esnek 

hesaplama iĢletme uygula-

maları konularından çalıĢ-

maları olmak. 

 10963/1-1 
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Ġlana baĢvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası 

www.medipol.edu.tr den ulaĢılabilir. 

BaĢvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz Ġnsan Kaynakları Daire 

BaĢkanlığına yapılacaktır. 

Üniversitemize öğretim üyesi alınacaktır. 

 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul Bölüm 

Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı/Program 

Uzmanlık Alanı/ 

Aranılan ġartlar 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Çocuk 

Kardiyolojisi 

Uzmanı Olmak. 

2 Profesör 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
HemĢirelik - 

Çocuk Sağlığı 

HemĢireliği 

Alanında Doktora 

YapmıĢ Olmak. 

1 Profesör 

Uluslararası Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Tıbbi Farmakoloji 

Alanında Doktora 

YapmıĢ Olmak. 
1 Doçent 

Eczacılık 

Fakültesi 

Eczacılık 

Teknolojisi 

Bölümü 

Farmasotik 

Teknoloji Anabilim 

Dalı 

Alanında Doktora 

YapmıĢ Olmak. 
1 Doçent 

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk 

ĠĢ ve Sosyal 

Güvenlik Hukuku 

Anabilim Dalı 

Alanında Doktora 

YapmıĢ Olmak. 
1 Doçent 

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku 

Genel Kamu 

Hukuku Anabilim 

Dalı 

Alanında Doktora 

YapmıĢ Olmak. 
1 Doçent 

ĠĢletme ve 

Yönetim Bilimleri 

Fakültesi 

Ekonomi ve Finans 

(Ġngilizce) 
- 

Ġktisat Alanında 

Doktora YapmıĢ 

Olmak. 

1 Doçent 

ĠĢletme ve 

Yönetim Bilimleri 

Fakültesi 

Uluslararası Ticaret 

ve Finansman 

(Ġngilizce) 

- 

Uluslararası Ġktisat 

Alanında Doktora 

YapmıĢ Olmak. 

1 Doçent 

 10932/1-1 
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Kadir Has Üniversitesinden: 

ĠKTĠSADĠ, ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠNE 

ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal Bilimler 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 

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 (SSCI) yayınlarının bulunuyor olması 

3 - Doçentliğini Uygulamalı Sağlık Psikolojisi alanında almıĢ olmak 

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-2 ve Ek-3 tabloları, 

Ek-2: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak. 

Ek-3: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak. 

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

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

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

onaylanmıĢ olması Ģarttır. 

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge 

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

BaĢvuru dosyasında eksik belge olması halinde baĢvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.  

BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) 
 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

Ġktisadi, Ġdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji Doçent 1 

Aile ÇalıĢmaları, Sağlık Psikolojisi ve Genç 

YetiĢkin GeliĢimi Süreçleri, Madde 

Kullanımı, Kronik Hastalıklar ve Çift 

ĠliĢkileri 
 

BaĢvuru Adresi: 

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü 

Personel Dairesi 

34083 - Cibali/ĠSTANBUL 10959/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  46.00.1000.37.23 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 28.07.2017 - 151 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 28.07.2017 - 2348 GAZĠANTEP 

KahramanmaraĢ Ġli, Dulkadiroğlu Ġlçesi, ġeyhadil Mahallesi, III. derece arkeolojik sit 

alanı sınırları içerisinde, özel mülkiyete ait, 2896 ada, 5 parselde yapılan sondaj sonucunun 

değerlendirilmesinin talep edildiği KahramanmaraĢ Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

22/06/2017 tarih ve 2224 sayılı yazısı ve eki, Müze Müdürlüğü Uzmanlarının 16/06/2017 tarihli 

raporu okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, Dulkadiroğlu Ġlçesi, ġeyhadil Mahallesi, III. derece arkeolojik sit 

alanı sınırları içerisinde, özel mülkiyete ait, 2896 ada, 5 parselde yapılan sondaj sonucu; 

Germenicia Antik Kentine ait olduğu düĢünülen su künkleri ve duvar yapılarının bulunduğunu 

belirtilen Müze Müdürlüğü uzmanlarının raporu doğrultusunda, parselin kararımız eki haritada 

gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmesine ve sondaj çukurlarının 

can ve mal kayıplarına zarar vermemek adına Müzesi denetiminde kendi toprağıyla 

kapatılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  46.00.1000.37.98 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 28.07.2017 - 151 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 28.07.2017 - 2349 GAZĠANTEP 

KahramanmaraĢ Ġli, Dulkadiroğlu Ġlçesi, ġeyhadil Mahallesi, III. derece arkeolojik sit 

alanı sınırları içerisinde, özel mülkiyete ait, 2897 ada, 1-2ve 5 parsellerde yapılan sondaj 

sonucunun değerlendirilmesinin talep edildiği KahramanmaraĢ Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 22/06/2017 tarih ve 2223 sayılı yazısı ve eki, Müze Müdürlüğü Uzmanlarının 

16/06/2017 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, Dulkadiroğlu Ġlçesi, ġeyhadil Mahallesi, III. derece arkeolojik sit 

alanı sınırları içerisinde, özel mülkiyete ait, 2897 ada, 1-2 ve 5 parsellerde yapılan sondaj sonucu; 

Germenicia Antik Kentine ait olduğu düĢünülen mimari kalıntılar ve taban mozaikleri tespit 

edildiğini ve söz konusu parsellerin Germenicia Antik Kentine ait I. ve II. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı ve Mozaikli alanların yoğun bulunduğu alana çok yakın (100-150 m.) bölgede bulunduğunu 

belirtilen Müze Müdürlüğü uzmanlarının raporu doğrultusunda, parselin kararımız eki haritada 

gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmesine ve sondaj çukurlarının 

can ve mal kayıplarına zarar vermemek adına Müzesi denetiminde kendi toprağıyla 

kapatılabileceğine karar verildi. 
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Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 2017 – Sayı : 30271 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  46.00.1000.37.101 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 29.09.2017 - 156 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 29.09.2017 - 2414 GAZĠANTEP 

KahramanmaraĢ Ġli, Dulkadiroğlu Ġlçesi, ġeyhadil Mahallesi, III. derece arkeolojik sit 

alanı sınırları içerisinde, özel mülkiyete ait, 2895 ada, 11 parselde yapılan sondaj sonucunun 

değerlendirilmesinin talep edildiği KahramanmaraĢ Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

09/08/2017 tarih ve 2827 sayılı yazısı ve eki, Müze Müdürlüğü Uzmanlarının 28/07/2017 tarihli 

raporu okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, Dulkadiroğlu Ġlçesi, ġeyhadil Mahallesi, Germanicia III. derece 

arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde, özel mülkiyete ait, 2895 ada, 11 parselde yapılan sondaj 

sonucu; Germanicia Antik Kentine ait olduğu düĢünülen duvar yapılarının ve arkeolojik verilerin 

bulunduğunu belirtilen Müze Müdürlüğü uzmanlarının raporu doğrultusunda, parselin kararımız 

eki haritada gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmesine ve sondaj 

çukurlarının can ve mal kayıplarına zarar vermemesi için Müzesi denetiminde kendi toprağıyla 

kapatılabileceğine karar verildi. 
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Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 2017 – Sayı : 30271 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  46.04.104 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 28.07.2017 - 151 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 28.07.2017 - 2336 GAZĠANTEP 

KahramanmaraĢ Ġli, Göksun Ġlçesi, Keklikoluk Mahallesi sınırları içinde yer alan 

Keklikoluk Mezarlığının tescil talebine yönelik Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 20.04.2017 tarihli raporu, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

KahramanmaraĢ ġube Müdürlüğü’nün 19.06.2017 tarih ve 132907 sayılı yazısı, Göksun Belediye 

BaĢkanlığı’nın 15.06.2017 tarih ve E.1989 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, Göksun Ġlçesi, Keklikoluk Mahallesi sınırları içinde yer alan 

Keklikoluk Mezarlığının tescil talebine yönelik Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tescili talep edilen Keklikoluk Mezarlığının 2863 sayılı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz 

Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca 

tesciline, mevcut mezarlık sınırlarının koruma alanı olarak belirlenmesine, kararımız eki harita ile 

birlikte tescil fiĢinin uygun olduğuna, mezarlıkta yer alan yapılı mezarlara zarar vermeden defin 

iĢlemlerinin yapılabileceğine, tarihi değeri olan mezarların KahramanmaraĢ Müze Müdürlüğünce 

tek tek envanterlenerek belgelerin Kurulumuza gönderilmesi, temizlik, bakım ve onarımlarının 

ilgili kurumlarca Müzesi denetiminde yapılmasına karar verildi. 
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Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 2017 – Sayı : 30271 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  46.04.1000.18 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 28.07.2017 - 151 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 28.07.2017 - 2335 GAZĠANTEP 

KahramanmaraĢ Ġli, Göksun Ġlçesi, Keklikoluk Mahallesi sınırları içinde yer alan 

Keklikoluk Kale Kalıntısının tescil talebine yönelik Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 20.04.2017 tarihli raporu, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

KahramanmaraĢ ġube Müdürlüğü’nün 19.06.2017 tarih ve 132907 sayılı yazısı, Göksun Belediye 

BaĢkanlığı’nın 15.06.2017 tarih ve E.1989 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, Göksun Ġlçesi, Keklikoluk Mahallesi sınırları içinde yer alan 

Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tescili talep edilen 

Keklikoluk Kale Kalıntısı olduğu öngörülen ancak günümüzde uzman raporunda sadece çıkıĢ 

merdivenleri gözlemlendiği belirtilen alanın seramik buluntuları da göz önüne alınarak 2863 

sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında ―Korunması 

Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiği anlaĢıldığından, aynı kanunun tespit ve tescil 

ile ilgili 7. maddesi uyarınca ‖III. Derece Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak tescil edilmesine, kararımız 

eki Sit Haritası ve sit fiĢinin uygun olduğuna, alanda 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında 

belirtilen III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma KoĢulları hükümlerinin 

geçerli olduğuna, GeçiĢ Dönemi Yapılanma KoĢullarının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine 

karar verildi. 
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Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 2017 – Sayı : 30271 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  79.01.1000.14 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 27.10.2017 - 159 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 27.10.2017 - 2448 GAZĠANTEP 

Kilis Ġli, Elbeyli ilçesi’nde Kilis Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme 

Müdürlüğü’nün 17.02.2017 tarih ve 808 sayılı yazısı üzerine yapılan inceleme neticesinde tespit 

edilen Kilis Ġli, Elbeyli Ġlçesi, Karaçağıl Köyü’nde bulunan taĢınmaz kültür varlığının tesciline 

iliĢkin Kurulumuz Uzmanlarının 10/03/2017 tarihli raporu, Kilis Ġl Özel Ġdaresi’nin 31.07.2017 

tarih ve E.3155 sayılı yazısı, Kilis Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 18.08.2017 tarih 

ve 1911930 sayılı yazısı,25.08.2017 tarih ve E.2131219 sayılı yazısı, Orman ve Su ĠĢleri 

Bakanlığı Kilis ġube Müdürlüğü’nün 27.07.2017 tarih ve 160320 sayılı yazısı okundu, konunun 

ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Kilis Ġli, Elbeyli Ġlçesi, Karaçağıl Köyü’nde yer alan, karar eki haritada koordinatları 

belirtilen Tilkip Höyük olarak adlandırılan höyüğün Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanununun 6. Maddesi kapsamında olması nedeni ile aynı kanunun 7. maddesi ile Tespit Tescil 

Yönetmeliği uyarınca üzerinde köy yerleĢmesi olduğu göz önüne alınarak ‖II. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı‖ olarak tescil edilmesine, kararımız eki Sit Haritası ile birlikte sit fiĢinin uygun 

olduğuna (OLUMLU), alanda 658 sayılı Ġlke Kararının II. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında 

Koruma Kullanma KoĢulları hükümlerinin geçerli olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 2017 – Sayı : 30271 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  79.02.1000.11 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 24.08.2017 - 152 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 24.08.2017 - 2376 GAZĠANTEP 

Kilis Ġli, Musabeyli Ġlçesi, Çayıraltı Köyünde bulunan, arkeolojik alanın tescil talebiyle 

ilgili Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 06.06.2017 

tarihli raporu, Kilis Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 07.07.2017 tarih ve E.1662055 

sayılı yazısı, Kilis Ġl Özel Ġdaresinin 19.06.2017 tarih ve E.2596 sayılı yazısı okundu, konunun 

ekleri ve iĢlem dosyaları incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Kilis Ġli, Musabeyli Ġlçesi, Çayıraltı Köyünde yer alan Gaziantep Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tescili talep edilen, yüzeyde tanımlı yapı kalıntısı 

olmadığı belirlenen, ancak yoğun miktarda erken dönem seramik buluntusu içeren Çayıraltı 

Arkeolojik Rezerv Alanının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi 

kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun 

tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ‖III. Derece Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak tescil 

edilmesine, kararımız eki Sit Haritası ve sit fiĢinin uygun olduğuna (OLUMLU), kararında 

belirtilen alana iliĢkin Koruma ve Kullanma KoĢullarının belirlenerek Kurulumuza iletilmesine 

karar verildi. 
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Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 2017 – Sayı : 30271 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  46.03.1000.03 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 25.08.2017 - 153 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 25.08.2017 - 2388 GAZĠANTEP 

KahramanmaraĢ Ġli, Elbistan Ġlçesi, BeĢtepe Mahallesi, ġerefli Mevkii sınırları içinde yer 

alan KahramanmaraĢ Müzesince tescili talep edilen Kale Yapısının, KahramanmaraĢ Müzesinin 

tescil talebine yönelik KahramanmaraĢ Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16.06.2017 tarih ve 

2152 sayılı yazısı, KahramanmaraĢ Elbistan Belediyesi’nin 20.07.2017 tarih ve 7199 sayılı yazısı 

ve Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 24.07.2017 tarih ve 420777 sayılı yazısı okundu, konunun 

ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, Elbistan Ġlçesi, BeĢtepe Mahallesi, ġerefli Mevkii sınırları içinde yer 

alan KahramanmaraĢ Müzesince tescili talep edilen Kale yapısının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ‖I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak tescil edilmesine, kararımız eki Sit Haritası ve sit fiĢinin 

uygun olduğuna (OLUMLU), alanda 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma KoĢulları hükümlerinin geçerli olduğuna 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  46.03.132 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 25.08.2017 - 153 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 25.08.2017 - 2387 GAZĠANTEP 

KahramanmaraĢ Ġli, Elbistan Ġlçesi, BeĢtepe Mahallesi, ġerefli Mevkii sınırları içinde yer 

alan KahramanmaraĢ Müzesince tescili talep edilen Kaya Mezarın, KahramanmaraĢ Müzesinin 

tescil talebine yönelik KahramanmaraĢ Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16.06.2017 tarih ve 

2152 sayılı yazısı ve KahramanmaraĢ Elbistan Belediyesi’nin 20.07.2017 tarih ve 7200 sayılı 

yazısı okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, Elbistan Ġlçesi, BeĢtepe Mahallesi, ġerefli Mevkii sınırları içinde yer 

alan KahramanmaraĢ Müzesince tescili talep edilen Kaya Mezarın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca 

taĢınmaz Kültür Varlığı olarak tesciline, kararımız eki koruma alanı sınırını gösteren haritası ve 

sit fiĢinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.09.1000.05 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 27.10.2017 - 159  TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 27.10.2017 - 2455 GAZĠANTEP 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29.09.2010 gün ve 201717 sayılı 

yazısı gereği, Gaziantep Ġli, Nurdağı Ġlçesi, Emirler Mahallesi sınırları içinde yer alan Murtobaba 

Höyüğün sit haritasının hazırlanmasına yönelik yerinde yapılan incelemeler sonucunda 

Müdürlüğümüz uzmanlarının hazırlamıĢ olduğu 02.08.2017 tarihli raporu ile Adana Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.01.1996 tarih ve 2361 sayılı kararı, Gaziantep Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.09.2017 tarih ve 2398 ve 11.10.2017 tarih ve 2423 

sayılı kararı okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yerinde yapılan değerlendirmeler 

doğrultusunda yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Gaziantep Ġli, Nurdağı Ġlçesi, Emirler Mahallesi sınırları içinde yer alan Adana Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.01.1996 tarih ve 2361 sayılı kararı ile tescil edilmiĢ 

olan Murtobaba höyüğün sayısallaĢtırma çalıĢması kapsamında Gaziantep Koruma Bölge Kurulu 

uzmanlarınca yerinde yapılan çalıĢma doğrultusunda höyük olmadığı gerekçesiyle tescil kaydının 

kaldırılmasına iliĢkin talep doğrultusunda Kurulumuzca yerinde yapılan inceleme sonrası alınan 

11.10.2017 tarih ve 2423 sayılı karar gereği III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

belirlenmesine yönelik Kurul uzmanlarınca hazırlanan sit fiĢi ile sit haritasının uygun (OLUMLU) 

olduğuna, alanda Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.01.1996 tarih ve 

2361 sayılı kararı ile alınan I. Derece Arkeolojik Sit ġerhinin kaldırılarak III. Derece Arkeolojik 

Sit ġerhi konulmasına, alanda III. Derece Arkeolojik Sitler Koruma ve Kullanma koĢullarının 

geçerli olduğuna, alana iliĢkin geçiĢ dönemi yapılanma koĢullarının hazırlanarak Kurulumuza 

getirilmesine karar verildi. 
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Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 2017 – Sayı : 30271 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.07.1084 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 24.08.2017 - 152 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 24.08.2017 - 2364 GAZĠANTEP 

Gaziantep Ġli, ġahinbey Ġlçesi, Kozanlı Mahallesi, Kentsel Sit Alanı dıĢında, 1. Grup 

tescilli KurtuluĢ cami, Ömer Ersoy Kültür Merkezi ve Ġplik Fabrikası koruma alanında kalan, özel 

mülkiyete ait, tapuda 2001 ada, 50, 51, 52, 53 ve 54 parsellerde kayıtlı taĢınmazın tescile değer 

nitelik taĢıdığı hususuna iliĢkin; Gaziantep BüyükĢehir Belediyesi KUDEB Daire BaĢkanlığı 

Denetim ġube Müdürlüğü’nün 18.07.2017 tarih ve 16293 sayılı yazısı ve ġahinbey Belediye 

BaĢkanlığının 10.08.2017 tarih ve E.1242632 sayılı yazısı ile Bölge Kurulu Müdürlüğü 

Uzmanlarının 23.08.2017 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Gaziantep Ġli, ġahinbey Ġlçesi, Kozanlı Mahallesi, Kentsel Sit Alanı dıĢında, 1. Grup 

tescilli KurtuluĢ cami, Ömer Ersoy Kültür Merkezi ve Ġplik Fabrikası koruma alanında kalan, özel 

mülkiyete ait, tapuda 2001 ada, 50, 51, 52, 53 ve 54 parsellerde kayıtlı taĢınmazın; geleneksel 

olan mimari yapım tekniğini göstermesi, dönemin yaĢam Ģeklini aktarması, geleneksel sokak 

dokusu oluĢturduğu görüldüğünden uzman raporu doğrultusunda 2863 sayılı yasa kapsamında 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tesciline, Yüksek Kurulun 05.11.1999 tarih ve 

660 sayılı ilke kararı gereği yapı grubunun 2. Grup yapı olarak belirlenmesine ve kararımız eki 

tescil fiĢinin uygun olduğuna, taĢınmaza yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin 

kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mesire Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Hitit Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Okan Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında

Yapı Araştırma Derneği İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma
Kurumu İktisadi İşletmesi’nin Ulusal Teknik Onay Kuruluşu Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2011-01)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2017-26)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/29)
— Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/12/2017 Tarihli ve 7627

Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 15/11/2017 Tarihli ve E: 2017/113, K: 2017/157 Sayılı

Kararı

NOT: 14/12/2017 tarihli ve 30270 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası
Andlaşma ile Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


