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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/2007 tarihli ve 26616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta-
cılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“j) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
k) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “Bakanlık” ibaresi “Ku-

rum” olarak, “Bakanlıkça” ibareleri “Kurum tarafından” olarak ve “Bakanlığa” ibaresi “Ku-
ruma” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Bakanlığa” ibaresi “Ku-
ruma” olarak, “Bakanlıkça” ibaresi “Kurum tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan “Bakanlığa” ibareleri “Ku-
ruma” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “ve kararın
aslını dosya ile birlikte Komisyonun bulunduğu yerdeki görevli mahkemeye saklanmak üzere
göndermek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan “Bakanlıkça” ibaresi
“Kurum tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin
(2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bende aşağıdaki alt
bent eklenmiş, aynı fıkranın (c) bendine aşağıdaki bent eklenmiş ve (d) bendinde yer alan “si-
gortacılıkla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya sigorta hukuku ile” ibaresi eklenmiştir.

“2) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinde genel müdür veya asli görevi aktüerya,
teknik, hasar veya hukuk birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olanların ve bu bi-
rimlerde görev yapanların,

3) Birlikte veya sigortacılıkla ilgili özellikli kuruluşlarda genel müdür, genel sekreter,
kurum müdürü veya aktüerya, teknik, hasar veya hukuk birimlerinden sorumlu genel müdür
yardımcısı, genel sekreter yardımcısı, kurum müdür yardımcısı veya koordinatör, raportör ola-
rak görev yapanlar ile başka unvanlarla anılsa da bunlara denk unvana sahip görev yapanların,
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4) Özel kanunlarına göre sigortacılık faaliyetinde bulunan diğer kuruluşlarda genel mü-
dür veya asli görevi aktüerya, teknik, hasar veya hukuk birimlerinden sorumlu genel müdür
yardımcısı olarak görev alanlar ile bu birimlerde görev yapanların,”

“5) Üniversitelerde sigortacılık ve aktüerya alanında öğretim üyesi olarak ders verenlerin”
“4) Üniversitelerde sigorta hukuku, ticaret hukuku ve medeni usul hukuku alanlarında

öğretim üyesi olarak ders verenleri,”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakan-

lıkça” ibaresi “Kurum tarafından” olarak değiştirilmiş, üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış,
ikinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “tensip zabıtları” ibaresi “hükmü veya Tüketici Hakem
Heyetleri ya da Komisyonda görülen uyuşmazlıklara ilişkin karar örnekleri” olarak değiştiril-
miş, beşinci fıkrasında yer alan “Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü
ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığından birer temsilci” iba-
resi “Kurumdan iki temsilci” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Noter tasdikli belge istenen durumlarda belgenin aslını düzenleyen kurum tarafından
tasdikli veya e-devlet üzerinden alınmış örneği de sınava giriş için kabul edilebilir. Verilen belgenin
gerçeği yansıtmadığı anlaşılırsa, yapılacak diğer hukuki ve cezai işlemler saklı olmak üzere, aday
sınavda başarılı olsa bile sınavı geçersiz sayılır ve bir daha hakemlik sınavına kabul edilmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13/B maddesinde yer alan “Bakanlıkça” ibareleri “Ku-
rum tarafından” olarak, “Bakanlığa” ibaresi “Kuruma” olarak, “Bakanlığın” ibaresi “Kurumun”
olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer
fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(5) Kurum tarafından belirlenecek kriterleri karşılayan sigorta hakemleri talep etmeleri
halinde itiraz hakemliği listesine sürekli olarak kaydedilebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ba-
kanlıkça” ibaresi “Kurum tarafından” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümleler ek-
lenmiş, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlık”
ibaresi “Kurum” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Hakemler Komisyon nezdinde görülen uyuşmazlıkları taraf vekili sıfatıyla takip edemez.
12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun hakimin yasaklılığına ve
reddine ilişkin hükümleri hakemler hakkında da uygulanır.”

“(5) Listeler altı aylık dönemler itibariyle Adalet Bakanlığına ve Kuruma bildirilir.”
“(7) Kanunun 30 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen şartları taşımak kay-

dıyla, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun iş bölümü kararına göre sigorta sözleşmelerinden kay-
naklanan uyuşmazlıkları çözmekle görevli dairelerdeki başkan ve üye hakimler, Hakimler ve
Savcılar Kurulunun iş bölümü kararına göre bölge adliye mahkemelerinin sigorta sözleşmele-
rinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmekle görevli dairelerdeki başkan ve üye hakimler,
10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yö-
neticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesi ile atanan Kurul başkan ve üyeleri ile 6400 veya üzeri ek göstergeli görevlere ata-
narak en az iki yıl süreyle bu görevlerle ilgili ek göstergelere tabi şekilde görev yapmış olanlar
başvuruda bulunmaları halinde itiraz hakemi olarak listeye doğrudan kaydedilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “onbeş gün” ibaresi “onbeş işgünü” olarak değiştirilmiş ve aynı maddede yer alan “Ba-
kanlığın” ibareleri “Kurumun” olarak, “Müsteşarlığın” ibaresi “Kurumun” olarak, “Bakanlık-
ça” ibaresi “Kurum tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16/A maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde
yer alan “coğrafi kriterlerle birlikte” ibaresinden sonra gelmek üzere “Komisyona yapılan itiraz
başvuru sayıları ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16/B maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bildirir”
ibaresi “bildirir ve ayrıca kararın aslı dosya ile birlikte Komisyonda saklanır” olarak değişti-
rilmiş, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onbeş
gün” ibaresi “beş iş günü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmış ve yedinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Kurum tarafından” olarak değiş-
tirilmiştir.
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müs-
teşarlığa” ibaresi “Kuruma” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde yer alan “Hazine ve Maliye
Bakanı” ibaresi “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme

ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/4/2018 tarihli ve 30392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doçentlik
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Üniversitelerarası Kurul tarafından başka bir tarih belirlenmedikçe doçentlik baş-
vurusu, yılda iki kez olmak üzere Mart ve Ekim ayının yirminci günü başlayıp, en geç ilgili
ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar yapılır.”
“Doçentlik Komisyonu gerekli gördüğü bilim/sanat alanından başvuran adayların değerlendirmeye
esas akademik çalışmalarını jüri üyelerine fiziki olarak göndermesine de karar verebilir.”

“(6) Doçentlik başvurusunda bulunup eser değerlendirme aşamasında başarısız sayıl-
masına, asgari başvuru şartlarını sağlamadığı veya etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle başvu-
rusunun iptaline karar verilen adayın bu işlemlere karşı dava açması durumunda aynı bilim/sa-
nat alanında yeniden doçentliğe başvuru yapması davasının kesinleşmesine bağlıdır. Bu hükme
aykırı olarak yapılan başvurular işleme alınmaz.

(7) Doçentlik başvurusu sonuçlanmamış adaylar aynı ya da farklı bilim/sanat alanından
yeniden doçentlik başvurusunda bulunamazlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “etiğinin
ihlal edildiği” ibaresi “etiği ihlali” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın dördüncü cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci ve altıncı cümleleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı mad-
denin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Buna göre; 

a) Asgari başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayın doçentlik başvurusu Do-
çentlik Komisyonu tarafından iptal edilir. Başvurusu iptal edilen aday, müracaat dönemi esas
alınmak suretiyle en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvurabilir. Asgari başvuru şart-
larını sağlamadığına ilişkin jüri raporu/raporları isimleri gizlenerek Doçentlik Komisyonu ka-
rarı ile birlikte elektronik ortamda adayın erişimine açılır. Asgari başvuru şartlarını sağlamadığı
gerekçesiyle başvurusu iptal edilen adayın yeniden aynı bilim/sanat alanından doçentlik baş-
vurusunda bulunması halinde iptale konu olan başvuru dönemine ait bilgi ve belgeler ile asgari
başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin Doçentlik Komisyonu kararı yeni başvuruda jüri üye-
lerinin erişimine açılır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/8/2007 26616
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 24/7/2013 28717
2- 19/1/2016 29598
3- 14/6/2018 30451
4- 18/4/2019 30749
5- 15/6/2019 30802
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b) Adayın asgari başvuru şartlarını sağladığının tespit edilmesi halinde ise ilgili jüri
üyesine/üyelerine “başarılı/başarısız” şeklinde değerlendirme raporu hazırlaması için Doçentlik
Komisyonu tarafından ek süre verilir. Ek süre içinde rapor düzenlemeyen jüri üyesinin görevi
Doçentlik Komisyonu tarafından sonlandırılır. Görevi sonlandırılan üye/üyeler ile “asgari baş-
vuru şartlarını sağlamamıştır” görüşünde ısrar eden üye/üyeler yerine yedek üye raporları sı-
rasıyla değerlendirmeye alınır.”

“(9) Doçentlik başvurusunda bulunup başarısız olan adayın yeniden aynı bilim/sanat
alanından doçentlik başvurusunda bulunması halinde başarısız olduğu son döneme ait bilgi ve
belgeler ile başarısız sayılmasına esas olan raporlar, jüri üyelerinin isimleri gizlenmek suretiyle
yeni başvuruda jüri üyelerinin erişimine açılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci maddesi ile değiştirilen 4 üncü maddenin birinci fıkrası 1/1/2022 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——
Kırklareli Üniversitesinden:

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ AVRUPA ARAŞTIRMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırklareli
Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı mad-
desinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Avrupa Birliği’nde yer alan araştırma prog-
ramlarıyla uyum içinde araştırmalar yapmak, benzer araştırmaları desteklemek ve buna uygun
birimler oluşturmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üniversitede
Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren öğretim elemanları arasından Rektör tarafından
görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Üyeler üç yıl
için görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden
ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler gö-
revlendirilebilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine
Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Yönetim
Kurulu kararları Rektörün onayından sonra uygulamaya konulur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/4/2018 30392
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 7/9/2019 30881
2- 12/6/2020 31153
3- 16/4/2021 31456

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/4/2011 27897
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Konya 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7299 

—— • —— 
Konya 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7307 

—— • —— 
Konya 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7308 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
49 ADET SAFKAN ARAP KOŞU TAYI SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
1- İşletmemiz yetiştirmesi 49 baş Safkan Arap Koşu Tayı açık arttırma usulüyle teker teker 

satılacaktır. 
2- İhale 24.08.2021 tarihinde saat 13.00’de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü 

Karacabey/BURSA Atçılık Tesisleri’nde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
3- Geçici teminat tay başına 5.000,00 TL’dir. 
4- İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ 

ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir. 
5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
a) Tebligat için adres beyanı ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi, 
b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması, 
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz 

edilmesi, 
d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri vesikaların 

T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşterilerin getirecekleri belgeler Türkçe 
tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir. 

6- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. 
Yapılan ihale, satış ihalesi olduğundan Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-
Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

İlan olunur. 
ADRES: 
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü 
İzmir Yolu Üzeri 7. Km Karacabey / BURSA  
Tel : 0 224 689 64 75-76 
Faks : 0 224 689 64 96 
  7099/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME (ZEYİLNAME) İLANI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
ÇİFT KİRİŞLİ KÖPRÜLÜ VİNÇ İHALESİ 
İhale adı : Çift kirişli köprülü vinç 
Kurum : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Telefon-Faks : 0 372 257 47 98 - 0 372 251 19 00 
İhale kayıt numarası : 2021 / 406615 
İhale türü : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında 
Açık İhale Usulü 
İhalenin yeri : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 ZONGULDAK. 
Düzeltmeye konu gazete : Resmî Gazete 
Düzeltmeye konu ilan tarihi : 14/07/2021 tarih ve 31541 sayılı gazetenin 163 ve 164. 

sayfaları 
Yenilenen ihale tarihi : 31/08/2021 Salı Saat: 15:00 
Zeyilname konusu : İhale tarihi değişimi ve aşağıda ayrıntılı yer alan ihale 

dokümanı maddeleri düzeltilmiştir. 
16/08/2021 tarihinde yapılacak olan çift kirişli köprülü vinç ihalesine ait teknik şartnamenin 1. 

2. ve 10. maddeleri ile birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetveli yeniden düzenlenmiş ve 
zeyilname olarak ihale dokümanlarında belirtilmiş, ihale tarihi de 31/08/2021 Salı Saat 15:00 olarak 
değiştirilmiştir. 

Tekliflerin hazırlanmasında; ihale tarihi ile ihale dokümanları eki güncellenen teknik şartname, 
birim fiyat cetveli ve zeyilnamede belirtilen husus ve maddelerin dikkate alınması gerekmektedir. 

İlan olunur. 7301/1-1 
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SERVİS YÖNETİM YAZILIMI LİSANSI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı Karargâh ve Destek Kıtaları Grup 

Komutanlığı ihtiyacı Bilgi Teknolojileri Servis Yönetim Yazılımı Lisansı teknik isterlerine ve 

idari şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname 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 dış 

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik isterler, idari şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 23.08.2021 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgelerin teknik isterlerine ve idari şartnamesine 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 şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale 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, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 7262/1-1 
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OTOMATİK SEYYAR PANCAR BOŞALTMA HİZMET ALIM İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Otomatik Seyyar Pancar Boşaltma Hizmet Alımı İşi Açık İhale Usulü İle 

İhale Edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2021\444452 

1- İdarenin 

a) Adı  Ağrı Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI 

c) Telefon ve Faks Numarası : 472 215 38 45-48, 472 215 35 80 

2- İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Otomatik Seyyar Pancar Boşaltma Hizmet İhalesi(%20 

toleransı) 

b) Teslim Yeri/Yerleri : Ağrı Şeker Fabrikasına Bağlı Malazgirt Bölge Şefliği 

c) İşin süresi : Kampanya süresince 90 gün 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ağrı Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 16.08.2021 10:00 

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

5- İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) 177,00 TL. (Yüzyetmişyedi TL.) karşılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6- Teklifler, 16.08.2021 Pazartesi günü saat 10:00 a kadar Ağrı Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Yaşar Kemal Cad. 5. km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, işin tamamı için vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan 

istekliyle teklif edilen bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

10-Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Mu 

ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

  7043/1-1 
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OTOMATİK YAĞLAMA SANTRALİ ALIMI VE KURULUMU İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Otomatik Yağlama Santrali Alımı ve Kurulumu İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1- İhale kayıt numarası : 2021\446245 

a) Adı : Ağrı Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI 

c) Telefon ve faks numarası : 472 215 38 45-48, 472 215 35 80 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet (komple) 

b) Teslim yeri/yerleri : Ağrı Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Sözleşme imzalanmasını müteakip 30 (otuz) takvim günü 

içinde teslim edilecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 17.08.2021       10:00 

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

5- İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) 177,00 TL. (Yüzyetmişyedi TL.) karşılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6- Teklifler, 17.08.2021 Salı günü saat 10:00’a kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

Yaşar Kemal Cad. 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

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

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

10-Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

  7110/1-1 
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HAYDARPAŞA ELEKTRİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI  
RESTORASYONU YAPTIRILACAKTIR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2021/422367 

İşin Adı : Haydarpaşa Elektrik İşleri Müdürlüğü Binası 
Restorasyonu 2 Etap İşi 

İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü 

1 - İdarenin   

a) Adresi : 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK 
KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim 
Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad. No: 57 
Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / 
İSTANBUL 34716 

b) Telefon ve faks numarası : 216 337 8214 - 216 337 8214 

c) Elektronik posta adresi : 1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr 

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
   görülebileceği internet adresi : www..malzeme.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu yapım işinin   

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Ana Guruptan oluşan Restorasyonu 2. Etap İşi 
(1 İnşaat İmalatları, 2 Mekanik Tesisat,                   
3 Elektrik Tesisatı) 

b) Yapılacağı Yer : T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 1. SATIN 
ALMA VE STOK KONTROL SERVİS 
MÜDÜRLÜĞÜ  
TEKLİFLERİN SUNULACAĞI ADRES: Rasim 
Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad. No: 57 
Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / 
İSTANBUL 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 
gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır. 

ç) İşin süresi : Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim 
tarihinden itibaren 450 gün içinde 
tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek 
zorundadır. İş Programı: İdare, iş programını 
verildiği tarihten başlamak üzere 15 gün içinde 
onaylar. 
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3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
   Yeterlik Değerlendirmesinin:   

a) Yapılacağı yer : TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu 
Gar Binası 1. (Asma Kat Oda H.Paşa/ 
Kadıköy/İSTANBUL 

b) Tarihi ve saati : 23.08.2021 - 14:00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler : 

Madde 4 İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

b)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 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 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.        
ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını 
gösteren makbuzlar. 

d) Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi. 
g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

ğ) Bu bent boş bırakılmıştır. 
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b), (e) ve (g) deki 

belgeler ile 7.5 maddesindeki belgeleri ayrı ayrı sunulması zorunludur.   
4.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde; 
4.3.1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 7277/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve Vakıflar Meclisi’nin 26.07.2021 
tarih ve 21491294-050.01-293/283 sayılı kararı gereği Kat Karşılığı İnşaat yaptırılmak üzere ihale 
edilecektir. 

İŞİN ADI : Hatay İli Arsuz İlçesi, Karaağaç Mahallesi Fahura 
Mevkii 1943 No.lu Parsel Kat Karşılığı İnşaat İşi 

İLİ  : Hatay 
İLÇESİ : Arsuz 
MAHALLESİ : Fahura 
PARSEL NO : 1943 
YÜZÖLÇÜMÜ : 10.907,21 
CİNSİ : Arsa 
TAHMİN EDİLEN BEDEL : 22.556.200 TL 00 KRŞ 
    (Yirmiikimilyonbeşyüzellialtıbinikiyüztürklirası) 
GEÇİCİ TEMİNAT : 676.686 TL 00 KRŞ 

(Altıyüzyetmişaltıbinaltıyüzseksenaltıtürklirası) 
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 24/08/2021 Salı günü saat 10:00 
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine; 
1. Yapılacak binalardan en az (22.555.200,00 TL / 53.064.400,00 TL)=%42.51 oranına 

karşılık gelen ve avan projede gösterilen; 
2. A-B-C-I-H bloklardan A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5,B-6, C-1, 

C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, H-7, H-8 no.lu toplam 26 bağımsız bölüme    
(14 konut-8 dubleks konut ve 4 işyeri olmak üzere) ilave olarak 1.000-TL nakit paranın vakfına 
alınması, 

3. 634 sayılı Yasa gereğince taşınmazın fonksiyonuna uygun yönetim planının Bölge 
Müdürlüğü gözetiminde hazırlanması, 

4. Mimarlar odası en az bedel hesap cetveline göre belirlenen bedeli geçmemek üzere 
avan proje bedelinin yüklenicisi tarafından def’aten ödenmesi, 

5. Kamuya terk edilmesi gerekli alanın 3194 sayılı Kanunda belirtilen orana kadar olan 
kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde 
aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi, 

6. İmar durumu veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme olması halinde 
sözleşme oranında İdaremize yansıtılması, 

7. Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere yer teslim 
tarihinden itibaren ilk 1 yıl içinde, imar planına göre düzenlenen mevcut mimari avan projesinde 
belirtilen fonksiyona uygun olarak uygulama projelerinin (mimari, statik, elektrik, ve tesisat, 
çevre düzenleme ve altyapı) hazırlanması, taşınmazların yatırıma hazır hale getirilmesi, 
taşımazlar üzerindeki tüm yapıların yıkılması (varsa), enkazın iş yerinden uzaklaştırılması, 
yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izin, ruhsat ve diğer belgelerin Belediye ve diğer tüm ilgili 
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kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, sonraki 2 yıl içerisinde konut inşaatının bitirilerek 
işin yer teslim tarihinden sonra toplam, 3 yıl içerisinde fen ve sanat kurallarına, işe ati sözleşme 
ve eki belgelerine uygun olarak tamamlanması, aksi takdirde sözleşmenin fesih edilerek kesin 
teminatın İdareye gelir kaydedilmesi ve yapılan imalatların İdareye bağışlanmış sayılması, 

8. Taşınmazın tapu kaydının beyanlar kısmındaki “2565 sayılı Kanunun 25. maddesi 
Gereği Yabancıların Taşınmaz Mal Edinemeyecekleri ve İzin Alınmadıkça Kiralayamayacakları 
Bölge İçerisinde kalmaktadır” hükmü gereğince işin yüklenicisi tarafından alınamaması halinde 
sözleşmenin fesih edilerek yatırılan teminatın irat kaydedilmesi ve idareden herhangi bir hak talep 
edilmemesi,  

kayıt ve şartlarıyla kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. 
9. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Mustafa Sevgi 

Caddesi No:2-ANTAKYA/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet 
Binasının 4. katındaki çok amaçlı salonunda toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

10. İhaleye teklif verecek istekliler, ihale dokümanı satış bedeli olan 100 TL bedeli Hatay 
Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Antakya Şubesindeki (Hatay Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü Mazbut Vakıflar) TR 72 0001 5001 5800 7309 6536 42 no.lu hesabına yatırdıktan 
sonra mesai saati içinde, Şehit Mustafa Sevgi Caddesi No: 2-ANTAKYA adresinde bulunan 
Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü/Yatırım, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü’nde 
görebilirler. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 5. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 9. maddesi doğrultusunda 24/08/2021 Salı günü saat 
10:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir (Verilen teklifler herhangi 
bir sebeple geri alınamaz). 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış 
zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi 

vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya 
aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici teminat bedelinin 
yatırıldığına dair makbuz, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi (Ek: 3) 

g) Tahmin edilen bedelin % 10 kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka referans mektuplarının 
ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra - ilk ilan günü dahil - düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.) 

h)  Tahmin edilen bedelin % 50 'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi(İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında 
yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif 
bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si 
değerlendirilir.) 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi 

h.1.a. Bu ihale de benzer iş olarak Yapım İşleri Benzer İş Tebliği eki Ek 1: Yapım 
İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinin (B) Üst Yapı Bina İşleri 1. Grup, 2. Grup ve 3. Grup bina 
işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Mühendis ve Mimar diploması benzer iş olarak kabul 
edilmeyecektir. (Resmî Gazetenin 27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı nüshasında yayımlanan tebliğ) 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 
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h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 

İnşaat Ruhsat Belgesi, 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya Elektronik İmza Kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu (Ek: 5), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz 

l)  İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek: 6), 

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 

onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 

vermek zorundadır. 

11.  Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 

gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 

Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

12.  Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 

Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 24/08/2021 Salı 

günü saat 10:00’a’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

13.  Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

14.  Bu iş için yapılmış olan ilan bedelleri dâhil tüm giderler (vergi, resmi harç, sözleşme 

giderleri vs.) sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir. İdare, ihaleyi yapıp 

yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 7197/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Ufuk Boru Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış 

Komisyonu Başkanlığından:  
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talebi 

üzerine, Şanlıurfa Sulh Ceza Hâkimliklerinin muhtelif değişik iş sayılı kararlarıyla Ufuk Boru 
Sanayi ve Ticaret AŞ’ye kayyım olarak atanmış; Fon Kurulu Kararı ile Şanlıurfa Ufuk Boru 
Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün oluşturulmasına ve satışına karar verilmiş olup, bahse konu 
Bütünlük, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci 
maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin 
Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte 
uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale 
şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

MALİK 
Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 
“Şanlıurfa Ufuk Boru Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Şartname” ekinde detay bilgileri 

belirtilen, “Malik”e ait; Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Koçören Mahallesi, 160 ada, 3 parselde 
kayıtlı, 41.716,08 m² alanlı, Tek Katlı Fabrika Binası İdare Binası Müştemilatı ve Arsası nitelikli, 
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan taşınmaz ile bu fabrikada bulunan makine, 
ekipman ve demirbaşlardan oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 
“Şanlıurfa Ufuk Boru Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 24.750.000-

(Yirmidörtmilyonyediyüzellibin) TL’dir. 
TEMİNAT 
İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: 

TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına 2.475.000 -(İkimilyondörtyüzyetmiş 
beşbin) TL nakit teminatın, “Şanlıurfa Ufuk Boru Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” 
açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Kanun’un 3. 
maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya 
teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, 
T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller kabul edilecektir. Ancak “Katılımcı”nın doğrudan ya da 
dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat 
mektubu ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir. 

İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ 
“Şartname”de belirtilen idari zarf ve mali zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl 

veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olmak üzere, en geç 
06.09.2021 tarihi saat 16:00’ya kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde 
elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra 
verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 
İhale 07.09.2021 tarihinde, saat 11:00’de “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 

Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali 
tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa 
Liste”) oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecektir. 
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KATILIM ŞARTLARI 
1. “Yönetmelik”in 12. maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 
bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu gerçek ve tüzel kişiler, 
doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 
birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

3. 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile yasalaşan 674 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonuna devredilen Şirketler ile Fonun kayyım atandığı Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY 
terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine 
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya 
irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine 
katılamazlar. 

4. “Şartname”de belirtilen diğer şartları yerine getirmeyenler. 
İNCELEME 
“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 

Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. Ancak 
“Katılımcılar” satın aldıkları “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak 
ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin, 
“Fon”un T. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 
3862 34 no.lu TL hesabına 2.000-(İkibin) TL’yi “Şanlıurfa Ufuk Boru Ticari ve İktisadi 
Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden 
teslim etmeleri gerekmektedir. “Şartname”nin her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanarak 
idari belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. Yatırılan “Şartname” bedeli 
hiçbir suretle iade edilmez. “Şartname”yi satın alanlar, “Şartname” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz 
olup olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı 
beyanda bulunmakla yükümlüdür. 

Tesis Ziyareti 09.08.2021/03.09.2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Tesis ziyaretinde 
bulunmak isteyen “Katılımcılar” “Satış Komisyonu”na ıslak imzalı yazı ile müracaat edebilirler. 

“Katılımcılar”, “Fon”un T. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 
0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 2.000-(İkibin) TL’yi “Şanlıurfa Ufuk Boru 
Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti” açıklaması ile yatırarak dekont aslı ile imzaladıkları 
“Gizlilik Taahhütnamesi”ni “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri ve “Şartname” satın almış 
olmaları şartıyla “Şanlıurfa Ufuk Boru Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili Tesis Ziyaretinden 
yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis ziyareti için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 

İHALE USULÜ 
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 
artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek 
teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç 
teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar 
alabilir. Teklifler peşin bedel olarak Türk Lirası cinsinden verilecektir. 
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“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık,   
10.09.2021 tarihinde saat 11:00’de “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul 
adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 
5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 

25. maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar 
“Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı Kanun’un       
20. maddesinin 2. fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı 
veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla, “İhale 
Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir. 

5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi, 6758 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 2. fıkrası ve 
“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25. maddesinde düzenlenen şartlara uygun 
olmayan müracaatlar Fon tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez. 

DİĞER HUSUSLAR 
1- İhale bedeli ve İhale bedelinin %18’i oranındaki KDV ihale sonucunun ihaleyi 

kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde Türk Lirası cinsinden 
peşin olarak ödenecektir. 

2- İşbu ihale ilanının Resmî Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 
duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 
yapılacaktır. 

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 
değiştirme hakkı saklıdır. 

4- “Şanlıurfa Ufuk Boru Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki aktif değer ve 
varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs.) bulunanların, 06.09.2021 tarihine kadar sıra 
cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Şanlıurfa Ufuk Boru Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Satış Komisyonu 
Büyükdere Cad. No: 143 
34394 Esentepe - İstanbul 
Tel :  0 212 340 24 29 
   0 212 340 18 15 
   0 212 340 22 58 
   0 212 340 20 40 
   0 212 340 14 87 
   0 212 340 20 59 
   0 212 340 20 57 
Fax : 0 212 288 49 63 
 7298/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7275/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7275/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7276/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7255/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7254/1-1 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7253/1/1-1 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7253/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7256/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7257/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7257/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7257/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7257/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7257/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7257/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7258/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7259/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7260/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7260/2/1-1 

 



10 Ağustos 2021 – Sayı : 31564 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7260/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7261/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

2019 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 500.000,00.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas 
bölgeleri yazılı bulunan MUHDES BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden 
ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu 
yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecektir. 
Buna ilişkin sıralama www.higm.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır. 

İlan olunur. 
1- Kayseri Ondördüncü Noterliğinin; Melikgazi İlçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi 

Alparslan Türkeş Bulvarının Dündar Taşer Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Dündar Taşer 
Caddesinin devamla bu Caddenin 2357. Cadde ile kesiştiği noktadan, 2357. Caddesini devamla 
2357. Caddenin Mustafa Ağca Sokakla birleştiği noktadan, Mustafa Ağca Sokağını devamla 
Mustafa Ağca Sokağının Alparslan Türkeş Bulvarıyla kesiştiği noktadan, başlangıç noktası olan 
Alparslan Türkeş Bulvarının Dündar Taşer Caddesi ile kesiştiği çevrili alan içerisinde bulunan 
tüm cadde ve sokaklar dahil olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

2- Üsküdar Otuzbeşinci Noterliğinin; Sancaktepe İlçesi Atatürk Caddesinin Çetin Emeç 
Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Atatürk Caddesi boyunca bu Caddenin Boğaziçi 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar, bu Caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerine 
kadar olan alan içerisinde yer almak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

Açılmasına karar verilmiştir. 
  7136/1/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
2020 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 500.000,00.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas 

bölgeleri yazılı bulunan MUHDES BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza,  e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 
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Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu 
yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecektir. 
Buna ilişkin sıralama www.higm.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır. 

İlan olunur. 
1- Adana Yirmiüçüncü Noterliğinin; Mustafa Kemalpaşa Bulvarının Kışla Caddesi ile 

kesiştiği yerden başlayarak, bu Bulvarın Manolya Caddesi ve Yasemin Caddesi ile kesiştiği yere 
kadar olan kısmında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların sağlı sollu 50'şer metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

2- Bakırköy Altmışaltıncı Noterliğinin; Batışehir Kavşağı ile Batışehir Caddesi üzerinde 
yer alan Batışehir Sitesi içerisinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

3- Bakırköy Altmışyedinci Noterliğinin; Yeni Havaalanı Caddesi ile Atatürk Caddesi 
arasında bulunan Dünya Ticaret Merkezi Kompleksi içerisinde olacak şekilde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

4- Bakırköy Altmışdokuzuncu Noterliğinin; Ferit Selim Paşa Caddesinin Kader Sokak 
ile kesiştiği yerden başlayarak, Ferit Selim Paşa Caddesinin Dumlupınar Sokakla kesiştiği yere 
kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

5- Bakırköy Yetmişinci Noterliğinin; Taşocağı Yolu Caddesinin 2662. Sokakla kesiştiği 
yerden başlayarak, Taşocağı Yolu Caddesinin Tem Bağlantı Yolu ile kesiştiği yere kadar olan 
kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak 
şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

6- Bakırköy Yetmişbirinci Noterliğinin; Soğuksu Caddesinin Peyami Safa Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Soğuksu Caddesinin 2500. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan 
kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak 
şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

7- Bakırköy Yetmişikinci Noterliğinin; Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesinin Nilüfer Çayı 
Sokağı ile kesiştiği yerden başlayarak, Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesinin Porsuk Sokak ile 
kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

8- Bakırköy Yetmişüçüncü Noterliğinin; Necip Fazıl Kısakürek Caddesinin Yavuz Selim 
Caddesi ve Şerefli Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Necip Fazıl Kısakürek Caddesinin Şehit 
Özcan Canik Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde 
ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

9- Bakırköy Yetmişdördüncü Noterliğinin; Koşuyolu Caddesinin Tez Sokağı ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Koşuyolu Caddesinin Hazım Körmükçü Sokağı ve Akın Yolu Sokakla 
kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer 
metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

10- Bakırköy Yetmişbeşinci Noterliğinin; Ticaret Caddesinin İdris Nebi Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Ticaret Caddesinin Yazmacılar Sokak ile kesiştiği yere kadar olan 
kısım üzerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 
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11- Bakırköy Yetmişaltıncı Noterliğinin; 19 Mayıs Caddesi ve Dumlupınar Caddesi ile 
çevrili alan içerisinde bulunan Ataköy 5. KısımÇarşısı içerisinde olacak şekilde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

12- Bakırköy Yetmişyedinci Noterliğinin; Dr. Sadık Ahmet Caddesinin Köknar Caddesi 
ile kesiştiği yerden başlayarak, Dr. Sadık Ahmet Caddesinin Dışbudak Caddesi ile kesiştiği yere 
kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

13- Bursa Otuzbirinci Noterliğinin; Derya Caddesinin Şüheda Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Derya Caddesinin 11 Eylül Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 11 Eylül 
Bulvarının 2. Vatan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısmın sağ ve soldan 
100'er metre derinliğe kadar olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

14- Bursa Otuzikinci Noterliğinin; Dr. Sadık Ahmet Caddesinin Gazi Akdemir Caddesi 
ile kesiştiği yerden başlayarak, Dr. Sadık Ahmet Caddesinin devamındaki 2. Kanal Caddesinin 
Çelebi Mehmet Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Çelebi Mehmet Bulvarının 
İstanbul Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla İstanbul Caddesinin Dr. Sadık Ahmet 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Dr. Sadık Ahmet Caddesinin Gazi Akdemir 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alan içinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

15- Bursa Otuzüçüncü Noterliğinin; Fuar Caddesi üzerinde bulunan Bursa Uluslararası 
Tekstil Ticaret Merkezinde (BUTTİM ) olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

16- Bursa Otuzdördüncü Noterliğinin; Hat Caddesinin Zübeyde Hanım Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Hat Caddesinin Balıklıpınar Caddesi ile kesiştiği yere kadar, 
devamında Balıklıpınar Caddesinin 3. Haliç Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 3. 
Haliç Sokağın Stat Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Stat Caddesinin Hayran 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Hayran Caddesinin Seyran Sokak ile kesiştiği 
yere kadar olan kısımda ve bu kısımların sağ ve soldan 100'er metre derinliğine kadar olmak 
üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

17- Bursa Otuzbeşinci Noterliğinin; Yıldırım Caddesinin Bilginler Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Yıldırım Caddesinin Mertoğlu Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 
Mertoğlu Sokağın Simge Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Simge Sokağın 
Beşevler Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Beşevler Caddesinin Bilginler 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Bilginler Caddesinin Yıldırım Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar olan alan içerisinde olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

18- Bursa Otuzaltıncı Noterliğinin; Nilüfer Hatun Caddesinin Gazi Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Gazi Caddesi bitiminde Nilüfer Hatun Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan 
kısmın sağ ve soldan 100'er metre derinliğine kadar olmak üzere mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

19- Büyükçekmece Yirmiikinci Noterliğinin; Fikri Sönmez Caddesinin 1375. Sokakla 
kesiştiği yerden başlayarak, Fikri Sönmez Caddesinin 1451. Sokakla kesiştiği yere kadar olan 
kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak 
şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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20- Büyükçekmece Yirmiüçüncü Noterliğinin; Fatih Sultan Mehmet Caddesinin 1015. 
Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Fatih Sultan Mehmet Caddesinin Şehit Hakan Yılmaz 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve 
sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

21- Büyükçekmece Yirmibeşinci Noterliğinin; İstanbul Caddesinin Işık 2. Sokakla 
kesiştiği yerden başlayarak, İstanbul Caddesinin Sahil 1 Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan 
kısımda ve bu kısmasahil (deniz) tarafından açılan cadde ve sokakların 50'şer metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

22- Büyükçekmece Yirmialtıncı Noterliğinin; Yiğittürk Caddesinin (Karaağaç Yolu) 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 2 Yerleşkesinin bulunduğu kavşakla kesiştiği yerden başlayarak, 
bu Caddenin Hadımköy -İstanbul Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan 
cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

23- Denizli Onbirinci Noterliğinin; Ankara Bulvarının 2306. Sokak ve Şeyh Bedrettin 
Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ankara Bulvarının İzmir Bulvarı ve Fevzi Çakmak 
Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan kısmın her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve 
sokakların 250'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

24- Elazığ Beşinci Noterliğinin; Kadife ve Lale Sokakla kesişen kavşağın Doğan Çay 
Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Doğançay Sokağın Temel Sokak ile kesiştiği yere kadar, 
buradan devamla Temel Sokağın Doğukent Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 
Doğukent Caddesinin İstiklal Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımlarda ve bu kısımlara 
açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

25- Gaziantep Yirmiikinci Noterliğinin; Turgut Özal Bulvarının Gaziantep Onikinci 
Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak, Turgut Özal Bulvarının M. Saip Konukoğlu Bulvarı ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Turgut Özal Bulvarının 151055 Nolu Cadde ile kesiştiği yere kadar 
olan kısım üzerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

26- Gaziantep Yirmiüçüncü Noterliğinin; Üniversite Bulvarının Milli Egemenlik Caddesi 
ve 15 Temmuz Şehitler Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak, Üniversite Bulvarının Alparslan 
Türkeş Caddesi ve 82017 Nolu Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan 
cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

27- Gaziantep Yirmidördüncü Noterliğinin; Korutürk Caddesinin Katip Hoca Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Korutürk Caddesinin Tekel Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan 
kısım üzerinde ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

28- Gebze Onyedinci Noterliğinin; Issıkgöl Caddesinin Anadolu Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Issıkgöl Caddesinin Ayyıldız Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan 
devamla Ayyıldız Caddesinin Özgür Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Özgür 
Caddesinin Erenler Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Erenler Caddesinin 
Anadolu Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Anadolu Caddesinin Issıkgöl Caddesi 
ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar dahil olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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29- Hatay Sekizinci Noterliğinin; Antakya - Yayladağ Karayolunun (Atatürk Bulvarı), 
Ürgen Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Şükrü Kanatlı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan 
kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

39- Hatay Dokuzuncu Noterliğinin; Mehmet Kafadar Caddesinin 120/5. Sokak ve          
78. Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, 46. Sokak ve 118/1. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan 
kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

31- Hatay Onuncu Noterliğinin; Hatay Caddesinin İnal Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Hatay Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma 
açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

32- Kadıköy Otuzbeşinci Noterliğinin; Ayşe Çavuş Caddesinin Aydın Sokak ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Ayşe Çavuş Caddesinin Şemsettin Günaltay Caddesi ile kesiştiği yere kadar 
olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

33- Kartal Otuzuncu Noterliğinin; Demokrasi Caddesinin Malazgirt Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Demokrasi Caddesinin Seçkin Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve 
bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

34- Kartal Otuzbirinci Noterliğinin; Hürriyet Caddesinin İnönü Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Hürriyet Caddesinin Kars Sokak ve Güneş Sokağı ile kesiştiği yere kadar olan 
kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak 
şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

35- Kartal Otuzbeşinci Noterliğinin; Çınar Caddesinin Keban Sokak ve Barut Çıkmazı ile 
kesiştiği yerden başlayarak, bu Caddenin Üsküdar Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında 
ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

36- Kartal Otuzaltıncı Noterliğinin; Yakacık Caddesinin Tarih Sokağı ile kesiştiği yerden 
başlayarak, bu Caddenin Hattat Sokağı ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki 
yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle 
haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

37- Kartal Otuzyedinci Noterliğinin; Pendik Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinin bulunduğu yerden başlayarak, Ankara Caddesi üzerinde ve bu Caddenin Ova Sokak ile 
kesiştiği yere kadar olan kısımda ve Emir Sultan Caddesinin Ankara Caddesi ile Harman Sokak 
arasında kalan kısmında oluşan ada üzerinde ve bu kısımlara her iki yönden açılan cadde ve 
sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

38- Kayseri Onaltıncı Noterliğinin; Erkilet Bulvarının Eligüzel Sokak ve Kardeş Şehitler 
Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Erkilet Bulvarının Bozçalı Sokağı ile kesiştiği yere kadar 
olan kısmın sağlı sollu her iki tarafında olmak üzere ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 
150'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

39- Kayseri Onyedinci Noterliğinin; Erciyes Bulvarının Kartal Bulvarı ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Erciyes Bulvarının Hangar Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Hangar 
Caddesinin Büyük Menderes Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Büyük Menderes 
Caddesinin Yavuz Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Yavuz Caddesinin Kartal 
Bulvarıyla kesiştiği yere kadar, buradan devamla Kartal Bulvarının Erciyes Bulvarıyla kesiştiği 
yere kadar olan alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklar dahil olacak şekilde mevcut noterliklerle 
haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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40- Konya Yirmiüçüncü Noterliğinin; Adana Çevre Yolu Caddesi ile Cemil Çiçek 
Caddesinin kesiştiği noktadan başlayarak, Cemil Çiçek Caddesinin Fetih Caddesi ile kesiştiği 
yere kadar, buradan devamla Fetih Caddesinin Menzil Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan 
devamla Menzil Caddesinin Adana Çevre Yolu ile kesiştiği yere kadar olan alan içinde kalan tüm 
cadde ve sokakların Konya Onaltıncı Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak, Adana Çevre 
Yolunun Karaman Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Adana Çevre Yolunun Cemil Çiçek 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Cemil Çiçek Caddesinin Fetih Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar, buradan devamla Fetih Caddesinin Karaman Caddesi ile kesiştiği yere kadar, 
buradan devamla Karaman Caddesinin Adana Çevre Yolu ile kesiştiği yere kadar olan alan 
içerisindeki tüm cadde ve sokaklar ile sınırları oluşturan caddelerin bu alana bakan taraflarında 
olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

41- Malatya Altıncı Noterliğinin; Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Dilek Yolunun kesiştiği 
yerden Dilek Yolunun Siteler 1. Cadde ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma Batıya 
doğru açılan cadde ve sokakların 200'er metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

42- Malatya Yedinci Noterliğinin; İsmet Paşa Caddesinin 1. Cadde ve Hacıbektaşi Veli 
Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak, Fahri Kayahan Bulvarının Yeşilyurt Caddesi ile kesiştiği 
yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların sağında ve solunda 100'er 
metrelik derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

43- Mersin Onbeşinci Noterliğinin; Nacarlı Mahallesinin 1. Bölgesinde bulunan Mersin 
Organize Sanayi Bölgesi içerisinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

44- Sakarya Dokuzuncu Noterliğinin; Sakarya Caddesi Atatürk Bulvarı'nın Sakarya 8. 
Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak, Sakarya Dokuzuncu Noterliğinin ihdas alanının D-100 
Karayolu kavşağından başlayan Hanlı Merkez Sakarya Caddesi Atatürk Bulvarı dahil olmak 
üzere üzerinde bulunan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yerleşkesinde olacak şekilde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde" 

45- Sultanbeyli Dördüncü Noterliğinin; Petrol Yolu Caddesinin Ferah Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Petrol Yolu Caddesinin Dumlupınar Caddesi ile kesiştiği yere kadar 
olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

46- Şanlıurfa Onbirinci Noterliğinin; Mevlana Caddesinin Şani Efendi Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Mevlana Caddesinin Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile kesiştiği yere 
kadar, buradan devamla Recep Tayyip Erdoğan Bulvarının 605. Sokak ve 555. Sokak ile kesiştiği 
yere kadar olan kısımlarda ve bu kısımlara açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde 
olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

47- Üsküdar Otuzaltıncı Noterliğinin; Elalmış Caddesinin Sevgi Sokakla kesiştiği yerden 
başlayarak, Elalmış Caddesinin Akdağ Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma 
her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

48- Üsküdar Otuzyedinci Noterliğinin; Poligon Caddesinin Balkan Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Poligon Caddesinin Çırağan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve 
bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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49- Üsküdar Otuzsekizinci Noterliğinin; Reşadiye Caddesinin Gülsuyu Sokakla kesiştiği 
yerden başlayarak, bu Caddenin Saray Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Saray 
Caddesinin Sultansuyu Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısımlarda ve bu kısımlara her iki 
taraftan açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

50- Üsküdar Otuzdokuzuncu Noterliğinin; Gürpınar Caddesinin Bulgurlu Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Gürpınar Caddesinin Sevgi Sokağı ile kesiştiği yere kadar olan kısım 
üzerinde ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 30'ar metre derinliklerinde olacak 
şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

51- Üsküdar Kırkıncı Noterliğinin; Ayazma Caddesinin Park Sokak ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Ayazma Caddesinin Görgün Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma 
her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

52- Üsküdar Kırkbirinci Noterliğinin; Atay Caddesinin 23 Nisan Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Atay Caddesinin Kamuran Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu 
kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

53- Üsküdar Kırkikinci Noterliğinin; Genç Osman Sokağının Ertuğrul Gazi Sokakla 
kesiştiği yerden başlayarak, Genç Osman Sokağının Fatih Sultan Mehmet Sokağı ile kesiştiği 
yerden devamla Fatih Sultan Mehmet Sokağının Neşet Sokak ile kesiştiği yere kadar olan 
kısımlarda ve bu kısımlara her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde 
olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

54- Üsküdar Kırküçüncü Noterliğinin; İcadiye Caddesinin Paşa Limanı Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, İcadiye Caddesinin Komşu Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısımda 
ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

55- Üsküdar Kırkdördüncü Noterliğinin; 3001. Caddenin 3115. Sokakla kesiştiği yerden 
başlayarak, 3001. Caddenin Anafartalar Caddesi, 3010. Cadde ve Reşitpaşa Caddesi ile kesiştiği 
yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

56- Üsküdar Kırkbeşinci Noterliğinin; Karadeniz Caddesinin Kesikkaya Caddesi ve 
Beyza Sokağı ile kesiştiği yerden başlayarak, Karadeniz Caddesinin Yıldıray Sokakla kesiştiği 
yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

Açılmasına karar verilmiştir. 
  7136/2/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
2009 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.00.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas 

bölgeleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 
ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 
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Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu 
yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecektir. 
Buna ilişkin sıralama www.higm.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır. 

İlan olunur. 
1- Ereğli (Zonguldak) Beşinci Noterliğinin; Suphi Konak Caddesinin Şehit Rıdvan 

Caddesi ilekesiştiği yerden başlayarak, devamında 1.Abalı Sokak, 2.Abalı Sokak ve 2.Abalı 
SokağınAbalı Cami ile kesiştiği 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- Van Sekizinci Noterliğinin; Hacıbekir Caddesinin Şabaniye ve Doğu Caddesiyle 
kesiştiği yerden Esen ve Meteoroloji Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve caddenin bu 
kısmına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

Açılmasına karar verilmiştir. 
  7136/3/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000,00.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas 

bölgeleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 
ekranından güvenli elektronik imza,  e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu 
yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecektir. 
Buna ilişkin sıralama www.higm.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır. 

İlan olunur. 
1- Çorlu Dokuzuncu Noterliğinin; Şinasi Kurşun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği 

yerden başlayarak Bağlariçi 4. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan 
cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

2- Dörtyol Üçüncü Noterliğinin; Abdi İpekçi Caddesinin Hacı Bayram Türkoğlu 
Bulvarıyla kesiştiği yerden başlayarak İstasyon Caddesi ile kesiştiği yere kadar olmak üzere, 
Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı tarafından girişe göre Abdi İpekçi Caddesinin sağ tarafı 
ile bu bölüme açılan sokakların 25 metre derinliklerinde yine, Abdi İpekçi Caddesiyle kesiştikleri 
yerlerden başlayarak, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı, Şehit Polis Necati Keskin Bulvarı ve 
İstasyon Caddesinin Fevzi Çakmak Caddesine kadar olan bölümlerine kadar olan alanda cadde ve 
bulvarlar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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3- Elbistan Üçüncü Noterliğinin; Dulkadiroğlu Caddesinin Muratoğlu Sokak ile kesiştiği 
yerden başlayarak Pınarbaşı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme 
açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

4- Erzincan Dördüncü Noterliğinin; Sümerbank Caddesinin Fevzipaşa Caddesi ile 
kesiştiği noktadan başlayarak, Fevzipaşa Caddesinden devamla 75. Bulvarının Yeni Çevre Yolu 
ile kesiştiği noktadan Yeni Çevre Yolunun devamı ile Dede Korkut Caddesinin Sümerbank 
Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun 
bir yerde, 

5- Iğdır Üçüncü Noterliğinin; Şamil Caddesinin 509.Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 
509. Sokaktan devamla bu Sokağın Hal Sokak ile kesiştiği yer, Hal Sokaktan devamla bu Sokağın 
Işın Caddesi ile kesiştiği yer, Işın Caddesinden devamla bu Caddenin Fevzi Çakmak Caddesini 
keserek Bayındır Caddesi ile kesiştiği yer, Bayındır Caddesinden devamla bu Caddenin İskender 
Iğdır Caddesi ile kesiştiği yer, İskender Iğdır Caddesinden kuzeydoğuya doğru devamla bu 
Caddenin Çevre Yolu ile kesiştiği yer, Çevre Yolundan devamla bu Yolun Sanayi Sokak ile 
kesiştiği yer, Sanayi Sokaktan devamla bu Sokağın İlham Aliyev Caddesi ile kesiştiği yer, İlham 
Aliyev Caddesinden devamla bu Caddenin Nihat Polat Caddesi ile kesiştiği yer, Nihat Polat 
Caddesinden devamla bu caddenin Şamil Caddesiyle kesiştiği yer ve Şamil Caddesinin 
başlangıçtaki 509. Sokak ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

6- Keşan Üçüncü Noterliğinin; Kurtuluş Caddesinin Mustafa Bey Sokak ile kesiştiği 
yerden başlayarak Beğendik Caddesi ve Paşa Yiğit Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü 
üzerinde ve Kurtuluş Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer 
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

7- Kırşehir Dördüncü Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin Şehit Ahmet Doğangün 
Caddesi (ve Ahi Evran Bulvarı) ile kesiştiği yerden, Atatürk Caddesi (Kırıkkale-Kırşehir yolu) ile 
kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre 
derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

8- Mardin Üçüncü Noterliğinin; 1. Caddenin Üçyol ile kesiştiği yerden başlayarak, 
1.Caddenin Hava Radar Komutanlığı yol ayrımı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve her iki 
cephesinde,diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

9- Niğde Beşinci Noterliğinin; Vali Ünal Özgödek Caddesinin Arapdede Sokak ile 
kesiştiği yerden başlayarak Vali Konağı Caddesi ile birleştiği yere kadar olan bölümünde, 
buradan Vali Konağı Caddesinden devamla bu caddenin Depboy Sokak ile birleştiği yere kadar 
olan kısmında, Depboy Sokaktan devamla bu sokağın İkizler Sokak ile kesiştiği yere kadar olan 
kısmında, İkizler Sokaktan devamla bu sokağın Süleyman Fethi Caddesi ile kesiştiği yere kadar 
olan kısmında, buradan devamla Süleyman Fethi Caddesinin Arapdede Sokak ile birleştiği 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 kesiştiği yere 
kadar olan kısmında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

10- Rize Beşinci Noterliğinin; Şehirlerarası Otobüs Terminalinin (Otogarın) doğusundaki 
İtfaiye Sokağının batı kısmından itibaren, bu Sokağın kuzeyde Cumhuriyet Caddesi ve Menderes 
Bulvarını keserek sahile kadar inen sokak, güneyde İtfaiye Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiştiği 
kavşaktan 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, 
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11- Turgutlu Dördüncü Noterliğinin; Halis Kavak Meydanından başlamak üzere 
Piyaleoğlu Caddesinin Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar, Piyaleoğlu Caddesi 
üzerinde, Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Atatürk Bulvarının Muallim İsmail Hakkı 
Sokakla kesiştiği yere kadar Atatürk Bulvarı üzerinde ve Muallim İsmail Hakkı Sokağın Atatürk 
Bulvarı ve Piyaleoğlu Caddesi ile kesiştiği kısım üzerinde, ayrıca Halis Kavak Meydanından 
başlamak üzere Demirel Sokağın Türkmen Yolu ile kesiştiği 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, 

12- Uşak Yedinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Mehmet Topaç Bulvarı ile kesiştiği 
yerden başlayıp Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği 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, 

Açılmasına karar verilmiştir. 
  7136/4/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
2014 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000,00.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları 

yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 
ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu 
yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecektir. 
Buna ilişkin sıralama www.higm.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır. 

İlan olunur. 
1- Batman Yedinci Noterliğinin; Turgut Özal Bulvarı ile Ahmet Necdet Sezer Bulvarının 

kesiştiği Havaalanı kavşağından başlamak üzere Ahmet Necdet Sezer Bulvarı ve Türkiye 
Petrolleri A.O. Bulvarının Körük Kavşağı ile kesiştiği noktaya kadar olan ve bulvar boyunca sağlı 
sollu ve bu bulvarlara açılan cadde ve sokakların 100 metre iç kısımlarını da kapsayacak şekilde, 
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

2- Giresun Dördüncü Noterliğinin; İnönü Caddesinin Cemal Gürsel ve Orhan Yılmaz 
Caddelerinin kesiştiği kavşaktan başlayarak batıya doğru İnönü Caddesi boyunca, bu Caddenin 
güney tarafında (dağ tarafında) bulunan Cadde ve Sokakların derinliklerinde ve yine İnönü 
Caddesinin kuzey tarafında bu Caddeye paralel açılan Şebboy Sokak, Kına Sokak ve Yetmişiki 
Evler Sokaklar ve İnönü Caddesine dik açılan Hurşit Ağa Sokak ve Petunya Sokakların 17 metre 
derinliklerinde İnönü Caddesi boyunca ve İnönü Caddesinin her iki tarafında olmak üzere, diğer 
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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3- İnegöl Yedinci Noterliğinin; Bursa istikametinden gelip Ankara Asfaltından İnegöl 
merkezine giriş yapılan Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesinin Yeşil Bursa Caddesiyle kesiştiği 
yerden başlayarak Pamuk Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmında ve kısma sağlı-sollu açılan 
cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

4- Kızıltepe Beşinci 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, 

5- Siverek Üçüncü Noterliğinin; Hürriyet Caddesinin, İnönü Bulvarı ve Cumhuriyet 
Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Hacı Yusuf Sami Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan 
kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, 
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

6- Torbalı Beşinci Noterliğinin; Alpkent Mahallesinde Metropolis Bulvarının İzmir-
Aydın Asfaltı ile kesiştiği yerden başlayarak, 5086 Sokakla kesiştiği 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, 

Açılmasına karar verilmiştir. 
  7136/5/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
2016 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000,00.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları 

yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 
ekranından güvenli elektronik imza,  e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu 
yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecektir. 
Buna ilişkin sıralama www.higm.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır. 

İlan olunur. 
1- Afyonkarahisar Dokuzuncu Noterliğinin; Atatürk Bulvarı -İzmir İstasyon Caddesi ve 

Birlik Caddesi arasında kalan adanın tamamında ve Atatürk Bulvarının -İzmir İstasyon Caddesinin 
ve Birlik Caddesinin bu ada etrafında kalan bölümlerinin üzerinde, Atatürk Bulvarının İzmir 
İstasyon Caddesi ile kesiştiği yerden Birlik Caddesi ile kesiştiği yere, Birlik Caddesinin Atatürk 
Caddesi ile kesiştiği yerden İzmir İstasyon Caddesi ile kesiştiği yere ve İzmir İstasyon Caddesinin 
Atatürk Bulvarı ile Birlik Caddesi arasında kalan kısmında ayrıca bu caddelerden ada dışına 
açılan- açılacak sağlı-sollu sokakların ilk 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

2- Akhisar Beşinci Noterliğinin; Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesinin Akhisar Milli 
Egemenlik Meydanı ile kesiştiği yerden başlayarak, aynı zamanda Akhisar Cezaevinin başlangıç 
köşesi olan 236 sokak ile kesiştiği yere kadar bu Cadde boyunca ve bu caddelere açılan sokakların 
100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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3- Aliağa Dördüncü Noterliğinin; Aşıklar Yolu Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Barbaros Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Barbaros Caddesinin 
Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak deniz yönüne doğru bitimine kadar olan kısmı, 
Fatih Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere 
kadar olan kısmı, Mithat Paşa (Vali Mithat Paşa) Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı Aliağa İkinci ve Üçüncü 
Noterliklerinin ihdas alanlarından çıkartılmak suretiyle; Aşıklar Yolu Caddesinin Atatürk Caddesi 
ile kesiştiği yerden başlayarak, Barbaros Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Barbaros 
Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak deniz yönüne doğru bitimine kadar 
olan kısmı, Fatih Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar olan kısmı, Mithat Paşa (Vali Mithat Paşa) Caddesinin Atatürk Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Atatürk Caddesinin 
Lozan Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak devamla Mithat Paşa (Vali Mithat Paşa) Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar, devamla Mithat Paşa Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar, devamla Lozan Caddesinin Mithat Paşa 
Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Atatürk Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bu çerçeve 
içinde kalan (deniz yönüne doğru) tüm cadde ve sokaklarda, Lozan Caddesinin deniz yönüne 
doğru açılan tüm cadde ve sokaklarda 25 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

4- Bafra Dördüncü Noterliğinin; Aynalı Sokağın Yeni Hastane Sokak ile kesiştiği yerden 
başlayarak İshaklı Caddesi ile kesiştiği yere kadar, İshaklı Caddesinden devamla bu Caddenin 
Gençlik Caddesiyle kesiştiği yere kadar, Gençlik Caddesinden devamla bu Caddenin Şirin Sokak 
ile kesiştiği yere kadar, Şirin Sokaktan devamla bu Sokağın Halitoğlu Sokakla kesiştiği yere 
kadar, Halitoğlu Sokaktan devamla bu Sokağın Yeni Hastane Sokak ile kesiştiği yere kadar ve 
Yeni Hastane Sokağından devamla bu Sokağın başlangıçtaki Aynalı Sokakla kesiştiği yer ile 
çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

5- Bandırma Beşinci Noterliğinin; Ordu Caddesinin Uğur Mumcu Caddesi ile İsmet 
İnönü Caddesinin kesiştiği kavşaktan başlayıp Ordu Caddesi boyunca uzanan yolun 1011. Sokak 
ve parkın kesiştiği yere kadar sağ ve soldan 50'şer metre derinliğine kadar olan bölgede, diğer 
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

6- Bartın Dördüncü Noterliğinin; Kaynarca Caddesinin 231. Sokak ile kesiştiği noktadan 
başlayarak, Kaynarca Caddesinin bitimi 190. Caddenin devamıyla bu Caddenin Bartın -Ankara 
Karayoluyla kesiştiği noktaya kadar, Kaynarca Caddesi ile 190. Caddenin her iki yakasına (sağ ve 
sol) açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

7- Biga Üçüncü Noterliğinin; Çan Caddesinin sağ ve soldan Hasan Özden Sokak ile 
kesiştiği yerden başlayarak Çan Caddesi yolu boyunca bu Caddenin 105. Sokak ile Rafet 
Gürkaynak Caddesiyle kesiştiği yere kadar yolun her iki tarafından, sağ ve soldan 30 metre 
derinliğe kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

8- Çanakkale Yedinci Noterliğinin; Şehit Gürol Caddesinin Troya Caddesi ile kesiştiği 
noktadan başlayarak Troya Caddesi boyunca devamla bu Caddenin Reşat Tabak Caddesi ile 
kesiştiği nokta, Reşat Tabak Caddesi ve devamındaki Tosun Sokaktan Mustafa Kemal İlköğretim 
Okulu sınırına ve buradan Şehit Gürol Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Troya 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alanda ve bu Caddelerin her iki tarafından, sağ ve soldan 
50'şer metre derinliğe kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun 
bir yerde, 
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9- Çerkezköy Altıncı Noterliğinin; Öztrak Caddesinin Narin Caddesi ile kesiştiği 
kavşaktan başlayarak, Sarıgöl Sokak(Kadife Sokak) ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmı ve 
Sarıgöl Sokağın Öztrak Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Narin Caddesi ile kesiştiği 
kavşağa kadar olan kısmında, bu Cadde ve Sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

10- Didim Dördüncü Noterliğinin; Selvi Caddesinin Ege Caddesiyle kesiştiği noktadan 
başlayarak Selvi Caddesinden devamla bu Caddenin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği nokta, Atatürk 
Bulvarından devamla bu Bulvarın Devekıran Caddesiyle kesiştiği nokta, Devekıran Caddesinden 
devamla bu Caddenin Ege Caddesiyle kesiştiği nokta, Ege Caddesinden devamla bu Caddenin 
başlangıçtaki Selvi Caddesiyle kesiştiği nokta ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

11- Düzce Dokuzuncu Noterliğinin; İstanbul Caddesinin 1050. Bulvar ile kesiştiği 
noktadan başlayarak 1050. Bulvar ve devamında 1050. sokağın D100 Yan Yolu ile kesiştiği 
nokta, buradan D100 Yan Yolundan devamla bu Yolun Kayışoğlu Sokak ile kesiştiği nokta, 
Kayışoğlu sokaktan devamla Tekniker Sokak ve devamında 725. Sokağın İstanbul Caddesiyle 
kesiştiği nokta ve İstanbul Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıcındaki 1050. Bulvar ile 
kesiştiği nokta ile çevrili alan içinde ve İstanbul Caddesine her iki yönünden açılan sokakların    
50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

12- Gölcük Beşinci Noterliğinin; Sahil Caddesinin, Hızır Reis Caddesi ile kesiştiği 
noktadan başlayarak devamı ile Çelebi Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Çelebi Caddesinden 
devamla Çelebi Caddesinin Ali Uçar Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar ve buradan Ali Uçar 
Caddesinden devamla Ali Uçar Caddesinin Yavuz Caddesiyle kesiştiği nokta ve buradan Yavuz 
Caddesinden devamla bu Caddenin 130. Sokakla kesiştiği nokta, 130. Sokaktan devamla bu 
Sokağın Hızır Reis Caddesi ile kesiştiği nokta, Hızır Reis Caddesinden devamla bu Caddenin 
başlangıçtaki Sahil Caddesiyle kesiştiği noktayla çevrili alanda ve bu Caddelerin iki yönüne 
açılan sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

13- Isparta Dokuzuncu Noterliğinin; Süleyman Demirel Caddesinin, 154. Cadde ile 
kesiştiği kavşaktan doğu istikametinde, tek taraflı olarak kuzey cephesi, 154. Caddenin, Namık 
Kemal Caddesi ile kesiştiği kavşaktan, kuzeydoğuya doğru devam ederek 160. Cadde ile kesiştiği 
noktaya kadar, Namık Kemal Caddesinin her iki cephesi, 160. Caddenin, Süleyman Demirel 
Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar tek yönlü olarak güney cephesi, Süleyman Demirel 
Caddesinin, 154. Cadde ile kesiştiği kavşağa kadar tek yönlü olarak doğu cephesinde ve bu 
sınırlar içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

14- Isparta Onuncu Noterliğinin; Süleyman Demirel Caddesinin, Otogar Kavşağında 108. 
Cadde ile birleştiği noktadan, batı istikametinde Hilmi Çakmakçı Caddesi ile kesiştiği kavşağa 
kadar her iki cephesi, Hilmi Çakmakçı Caddesi ve kuzeye doğru Medine Caddesi olarak devam 
eden caddelerin, Ertokuş Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan bölümlerinde tek taraflı doğu 
cepheleri, Ertokuş Caddesinin kuzeydoğu yönünde Süleyman Demirel Caddesi ile kesiştiği 
kavşağa kadar bu Caddenin tek yönlü güney cephesi, Süleyman Demirel Caddesinin, güney 
istikametinde 108. Cadde ile kesiştiği kavşağa kadar olan bölümünde tek taraflı batı cephesinde 
ve bu sınırlar içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

15- Kastamonu Beşinci Noterliğinin; Ankara Caddesi bitimi Halime Çavuş Caddesi ile 
kesiştiği noktadan başlayıp, Stadyum Caddesi ile devam ederek, Şelale Sokakla kestiği ve 
Stadyum Caddesi bitimi ile başlayan Araç Caddesi ile devam eden Platin Sokak, Hacıdede Sokak, 
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Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi, Sinanbey Parkı kesiştiği alandan devam ederek, Cumhuriyet Caddesi 
ile Kaybılar Sokakla kestiği noktadan, 125. Yıl Atatürk Caddesi ile devam ederek, Gaipler Sokak, 
Satı Kahya Sokak, Yonca Sokak, Horozoğlu Sokak, Başar Sokak ve Hakkı İnan Caddesi dahil 
başlangıçtaki Halime Çavuş Caddesi ile Ankara Caddesinin kesiştiği alana kadar cadde ve 
sokakların her iki yakasına açılan sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

16- Kırklareli Üçüncü Noterliğinin; Eriklice Caddesinin Waldorf Caddesiyle kesiştiği 
yerden Bademlik Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından 
açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

17- Kilis Üçüncü Noterliğinin; Murtaza Caddesinin Çerkez Zekeriye Sokak ve Tokatlı 
Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Murtaza Caddesi, devamında Islahiye Caddesi ve devamla 
Doğan Güreş Paşa Bulvarının dönerli kavşakla kesiştiği yerde bitmek üzere ve bu Cadde ve 
Bulvarların belirtilen kısımlarına her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 100'er metre 
derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

18- Manavgat Dokuzuncu Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin 1060. Sokakla 
kesiştiği yerden başlayarak Konya-Manavgat Çevre Yolu ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısmın 
batı cephesinin Manavgat Yedinci Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak;1060. Sokak, 
devamında 1501. Sokak ve güneye doğru devamla 1504. sokağın Konya-Manavgat Yolu ile 
kesiştiği noktaya kadar bu Sokakların her iki cephesinde, Konya-Manavgat Yolunun doğuya 
doğru Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere kadar kuzey cephesi, Zübeyde Hanım 
Caddesinin Konya-Manavgat Yolu ile kesiştiği kavşaktan başlayarak 1060. Sokak ile kesiştiği 
noktaya kadar tek taraflı batı cephesinde ve bu sınırlar içinde kalan tüm bulvar, cadde ve 
sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

19- Soma Üçüncü Noterliğinin; Gazi Osman Paşa Caddesinin Nazım Usluoğlu Caddesi ve 
Bağlar Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Gazi Osman Paşa Caddesi boyunca batı yönünde 
devamla Gazi Osman Paşa Caddesinin Emin Ali Özgür Caddesi ve Öğ. Fikri Şengün Sokak ile 
kesiştiği yere kadar Gazi Osman Paşa Caddesi boyunca ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 
50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

20- Tekkeköy Üçüncü Noterliğinin; Doğuda Vatan Caddesinin Selânik Caddesiyle 
kesiştiği noktadan kuzeye doğru Vatan Caddesinin Hacı Ekinci Bulvarıyla kesiştiği noktaya 
kadar, Vatan Caddesinin her iki tarafı, kuzeyde Hacı Ali Ekinci Bulvarının güney tarafının Tevfik 
Öztürk Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar, batıda Tevfik Öztürk Caddesinden devamla bu 
Caddenin Göktürk Sokakla kesiştiği noktadan Göktürk Sokak boyunca güneye doğru Şeyh 
Zeynüddin Caddesiyle birleştiği noktaya kadar, Şeyh Zeynüddin Caddesinden güneye doğru 
devamla Selânik Caddesi ismi altında güneydoğuda Selânik Caddesinin başlangıçtaki Vatan 
Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar olan alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

21- Tokat Altıncı Noterliğinin; Kuzeyde Vali Ayhan Çevik Caddesinin Geksi Caddesi ile 
kesiştiği noktadan güneye doğru Geksi Caddesi boyunca devamla Geksi Caddesinin İbni Kemal 
Caddesinin kuzey cenahındaki yol ile kesiştiği noktadan doğuya doğru İbni Kemal Caddesinin 
Kuzey yakası boyunca devamla (Mehmet Akif Ersoy Caddesinin) Fatih Caddesi ile kesiştiği 
noktaya kadar ve kuzeye doğru Fatih Caddesi boyunca devamla Fatih Caddesinin Vali Ayhan 
Çevik Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar olan alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 
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22- Ünye Üçüncü Noterliğinin; Samsun-Ordu Karayolunun Tepe Yolu Sokakla kesiştiği 
noktadan Tepe Yolu Sokaktan güneye doğru bu Sokağın Çambaşı Caddesi ile kesiştiği noktaya 
kadar, Çambaşı Caddesinden doğuya doğru Çambaşı Caddesinin Samsun-Ordu Karayoluna indiği 
noktadan, Samsun-Ordu Karayolu boyunca batıya doğru bu Karayolunun Tepe Yolu Sokakla 
kesiştiği noktaya kadar olan alan ve bu Caddelerin her iki yüzünde, diğer noterliklerle rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

23- Van Dokuzuncu Noterliğinin; Edremit İlçesi, İpekyolu Caddesinin, İnönü Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak Van istikametinde Yeni Mahalle 9. Cadde ile kesiştiği yere kadar olan 
kısmı ve bu kısmın sağlı sollu 200'er metre derinliklerinin oluşturduğu bölgede, diğer noterliklerle 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

24- Yalova Sekizinci Noterliğinin; Marmara Caddesinin Spor (Turan Koçal) Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak Turan Koçal Caddesinden devamla bu Caddenin Mesire Yolu Sokak 
ile kesiştiği yer, Mesire Yolu Sokaktan devamla bu Sokağın Fatih Caddesi ile kesiştiği yer, Fatih 
Caddesinden devamla bu Caddenin Marmara Caddesi ile kesiştiği yer ve Marmara Caddesinden 
devamla bu Caddenin başlangıçtaki Turan Koçal Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer 
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

25- Yomra Üçüncü Noterliğinin; Trabzon Caddesinin, Gemi Yolu Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak 2. Oymalı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, bu kısma açılan 
cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde ve bu kısmın kuzeyinde sahil yoluna kadar olan 
(kıyı şeridi dahil) alanda yer alan tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

Açılmasına karar verilmiştir.  
  7136/6/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
2019 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000,00.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas 

bölgeleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 
ekranından güvenli elektronik imza,  e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu 
yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecektir. 
Buna ilişkin sıralama www.higm.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır. 

İlan olunur. 
1- Adıyaman Yedinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Caddesi 

ile kesiştiği noktadan başlayarak, Kahta istikametine devamla Atatürk Bulvarının 3. Çevre Yolu 
ve 2946. Sokak ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısım üzerinde ve bu kısmın bağlantılı olduğu ara 
cadde ve sokaklarda 100 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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2- Adıyaman Sekizinci Noterliğinin; Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Caddesinin Sakarya 
Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Caddesinin Müftülük Caddesi 
ile kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde ve bu kısmın bağlantılı olduğu ara cadde ve 
sokaklarda 100 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

3- Afyonkarahisar Onuncu Noterliğinin; Hamm Bulvarının Cahar Dudayev Caddesi ve 
Prof. Dr. Abdulkadir Akcan Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Şehit Yücel Işık Caddesi ve 
Hüseyin Tiryakioğlu Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısmında (Cahar Dudayev Caddesi 
ve Prof. Dr. Abdulkadir Akcan Caddesi ile Şehit Yücel Işık Caddesi ve Hüseyin Tiryakioğlu 
Caddesi hariç olmak üzere) ve bu kısma açılan sağlı -sollu cadde ve sokakların ilk 100'er metre 
derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

4- Aksaray Dokuzuncu Noterliğinin; Hacılar Harmanı Mahallesi Alparslan Türkeş 
Bulvarının (6.Bulvar) Konya Caddesi (5. Bulvar) ile kesiştiği kavşaktan başlayarak, Konya 
Caddesinden devamla bu Caddenin 50. Cadde (15 Temmuz Şehitler Bulvarı) ile kesiştiği noktaya 
kadar, 50. Caddeden devamla bu Caddenin 49. Cadde ile kesiştiği noktaya kadar, yine 49. 
Caddeden devamla bu Caddenin Alparslan Türkeş Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar, Alparslan 
Türkeş Bulvarından devamla bu Bulvarın başlangıç noktası olan Konya Caddesi ile kesiştiği 
nokta ile çerçevelenen bölge içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar dahil olmak üzere mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

5- Aksaray Onbirinci Noterliğinin; Bahçesaray Mahallesi Adana Aksaray Otoyolunun 
(D750) 50. Cadde ile kesiştiği noktadan başlayarak, Aksaray -Adana Otoyolundan devamla bu 
Otoyolun Recep Tayyip Erdoğan Bulvarıyla kesiştiği noktaya kadar, Recep Tayyip Erdoğan 
Bulvarından devamla bu Bulvarın 10. Bulvar ile kesiştiği noktaya kadar, 10. Bulvardan devamla 
bu Bulvarın 5746. Sokakla kesiştiği noktaya kadar, 5746. Sokağın devamla ve bu Sokağın devamı 
olan 5753. Sokaktan devamla bu Sokağın 50. Cadde ile kesiştiği noktaya kadar, 50. Caddeden 
devamla bu Caddenin başlangıç noktası olan Adana -Aksaray Otoyolunun kesiştiği nokta ile 
çevrili alanda kalan tüm cadde ve sokaklar dahil olmak üzere ve dahilinde Recep Tayyip Erdoğan 
Bulvarı ile birleşik Erenler Organize Sanayi Bölgesinin tüm cadde ve sokakları içerisinde 
kurulmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

6- Akşehir Üçüncü Noterliğinin; Hastane Caddesi ile Sanayi Bulvarının kesiştiği 
noktadan başlamak üzere, Sanayi Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Gazi Bulvarının Hastane 
Caddesi ile birleştiği alan ve bu alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklar ile bu sınırları oluşturan 
cadde ve sokakların üzerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

7- Akyazı İkinci Noterliğinin; Pazarköy Caddesi ile Ada Caddesinin kesiştiği yerden 
başlamak üzere, Ada Caddesi devamı ile Küçücek Caddesi ile 5033 Sokağın kesiştiği noktaya 
kadar olan kısımda ve bu kısma sağlı ve sollu olarak her iki yönüne açılan sokaklarda 50 metre 
içeriye girmek üzere mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

8- Batman Sekizinci Noterliğinin; Körüklü Yolu Caddesinin 3501. Sokakla kesiştiği 
yerden başlayarak, Körükyolu Caddesinin Türkiye Petrolleri A.O. Bulvarının kesiştiği kavşağa 
kadar ve bu istikamette Körüklü Yolu Caddesinin sağ tarafı ve sağ tarafın 100'er metre iç 
kısımlarını kapsayan alanlarda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

9- Batman Dokuzuncu Noterliğinin; Batman -Bitlis Karayolu Demokrasi Bulvarının 
4301. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Sanayi Kavşağına kadar, Demokrasi Bulvarının sol 
tarafı ve sol tarafın 100'er metre iç kısımlarını kapsayan alanlarda mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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10- Batman Onuncu Noterliğinin; Batman -Diyarbakır Karayolu Türkiye Petroller A.O. 
Bulvarının (Ahmet Necdet Sezer Blv.) Kıbrıs Şehitleri Bulvarıyla kesiştiği yerden başlayarak, 
Türkiye Petrolleri A.O. Bulvarının 2629. Sokakla kesiştiği yere kadar ve buradan 2629. Sokağın 
Mezopotamya Caddesinin Kıbrıs Şehitleri Bulvarının kesiştiği yere kadar ve buradan Kıbrıs 
Şehitleri Bulvarının Türkiye Petrolleri A.O. Bulvarıyla kesiştiği kavşağa kadarki kısmın bulvar, 
cadde ve sokakların sağ tarafı ile iç kısımlarının tamamını kapsayan alanlarda mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

11- Bodrum Onikinci Noterliğinin; Mumcular Mahallesi Menderes Bulvarının Atatürk 
Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan bölümünün tamamında ve Atatürk Caddesinin Menderes 
Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlayarak, Barbaros Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan 
kısmın tamamında ve bu Cadde ve bulvarlara açılan sokakların 100 metre derinliklerinde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

12- Bolu Yedinci Noterliğinin; D100 Karayolunun Şehitler Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlamak üzere, Şehitler Caddesi devamla Kanalüstü Sokak ile Yetki Sokağın kesişerek 
oluşturduğu kavşağa kadar ve bu Caddeye açılan cadde ve sokaklarda sağlı ve sollu olarak her iki 
yönüne açılan sokaklarda 100 metre içeriye girmek üzere, mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

13- Bozüyük İkinci Noterliğinin; İsmet İnönü Caddesinin Hasan Hüseyin Ağa Sokak ve 
karşısında Temel Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, bu Caddenin Hacı Hafız Sokak ve 
Mektep Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmında (başlangıç ve bitiş noktalarındaki sokak 
ve caddeler hariç olmak üzere) ve bu kısma açılan sağlı sollu cadde ve sokakların 50'şer metre 
derinliklerinde olmak üzere mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

14- Bucak Üçüncü Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesi ve devamında Atatürk Caddesinin 
3624. Sokak ile kesiştiği kavşağa, bu kavşaktan 3624. Sokağın İnan Caddesi ile kesiştiği noktaya 
ve devamında Barutlu Caddesinin Fevzi Paşa Caddesi ile birleştiği noktaya kadar ve Fevzi Paşa 
Caddesinin Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği bölüme kadar olan cadde ve sokakların her iki 
yanında ve bu sınırların içerisinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

15- Bulancak İkinci Noterliğinin; Meydan Caddesi ve Atatürk Caddesinin Millet Caddesi 
ile kesiştiği noktadan devamla Millet Caddesinin Şemsettin Caddesi ile kesiştiği noktadan 
Şemsettin Caddesinin devamını takip eden sınırın doğusunda kalan alandaki cadde ve sokaklarda 
mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

16- Burdur Dördüncü Noterliğinin; 10. Sokağın Ali Kemal Erdem Bulvarı ile kesiştiği 
noktadan bu Bulvar boyunca tek yönlü olarak Batı yönünde 4. Sokağın köşesine kadar, 4. Sokağın 
Kuzey yönünde Burdur Gölüne doğru Şair Nedim Caddesine kadar olan noktaya, Şair Nedim 
Caddesinin Doğu yönünde 10. Sokak ile kesiştiği noktaya, 10. Sokağın Güney yönünde Ali 
Kemal Erdem Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar olan cadde ve sokakların tek yönünde kalan 
sınırlar içerisinde tüm cadde ve sokakları kapsayacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

17- Çanakkale Sekizinci Noterliğinin; Atatürk Caddesinin İbrahim Terzioğlu Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Atatürk Caddesi devamla Atatürk Caddesinin Şehit Başçavuş Ahmet 
Alkan Sokak ve Sanayi Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısımlara açılan cadde 
ve sokakların 20 metre derinliğine kadar mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2021 – Sayı : 31564 

18- Çankırı Üçüncü Noterliğinin; Aksu Mahallesi Zafer Caddesinin Yanlar Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Zafer Caddesinin Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yere 
kadar, Ali İnandık Caddesinin Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ali 
İnandık Caddesinin Taş Mescid Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Kardelen Sokağın Ali İnandık 
Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Kardelen Sokağın Taş Mescid Caddesi ile kesiştiği yere 
kadar, Taş Mescid Caddesinin Kardelen Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Taş Mescid 
Caddesinin İsfendiyar Sokak ile kesiştiği yere kadar, İsfendiyar Sokağın Taş Mescid Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, İsfendiyar Sokağın Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yere 
kadar, Yanlar Caddesinin Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Yanlar 
Caddesinin Zafer Caddesi ile kesiştiği yere kadar ve Mehmet Akif Ersoy Caddesinin, Yanlar 
Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Mehmet Akif Ersoy Caddesinin Zafer Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar olan bölümde ve bu bölümlere açılan cadde ve sokakların 100 metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

19- Çeşme İkinci Noterliğinin; Alaçatı Mahallesi Atatürk Bulvarının 6032. Sokak ve 
İnönü Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, 1500. Sokak ve Rıza Ertan Caddesi ile kesiştiği 
yere kadar olan bölümde sağlı sollu her iki tarafta 100 metre derinlikte olmak üzere mevcut 
noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

20- Çorlu Onbirinci Noterliğinin; Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesinin Eski Bağlar 
Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Çamlıbel 2.Sokak ile kesiştiği noktaya kadar olan kısım 
üzerinde ve bu Caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle 
haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

21- Düzce Onuncu Noterliğinin; Eski Bolu Caddesinin D100 Karayolu ile birleştiği 
yerden başlayarak, bu Caddenin devamı ile Şehit Sadık Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısım 
üzerinde ve bu kısma sağlı -sollu olarak her iki yönüne açılan sokaklarda 50 metre içeriye girmek 
üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

22- Elbistan Dördüncü Noterliğinin; Adnan Menderes Bulvarının Hamza Akbaş Caddesi 
ve Sögütlü Caddesinin kesiştiği noktadan başlayarak, Adnan Menderes Bulvarını devamla 
Terminal Caddesi ve Tepebaşı Caddesinin kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde ve bu 
kısımla bağlantılı olan cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede, mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

23- Erbaa İkinci Noterliğinin; Gazi Bulvarının Recep Tayyip Erdoğan Bulvarıyla 
(Amasya - Erzurum Karayolu) kesiştiği yerden devamla Doğu yönünde İhsan Kocaoğlu Caddesi 
ile kesiştiği noktaya kadar, İhsan Kocaoğlu Caddesinden Güneye doğru devamla Kestane 
Caddesinin İzzettin Çağpar Caddesiyle birleştiği noktaya kadar, İzzettin Çağpar Caddesinin Gazi 
Bulvarı ile kesiştiği noktadan Gazi Bulvarının Doğu yönünün (Gazi Bulvarının ihdas alanı içinde 
kalan sadece Doğu yönü) Kuzeye doğru Recep Tayyip Erdoğan Bulvarıyla (Amasya-Erzurum 
Karayolu) kesiştiği noktaya kadar olan içinde kalan cadde ve sokakların tamamında olmak üzere 
mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

24- Fatsa Dördüncü Noterliğinin; Samsun -Ordu Karayolunun Batıda Arslan Aydınlık 
Caddesiyle kesiştiği noktadan başlayarak, Doğuda Kumru -Korgan Yolunu kestiği noktaya kadar, 
Kumru - Korgan Yolundan Güneye doğru Ata Caddesini kestiği noktaya kadar, Samsun - Ordu 
Karayolunun Arslan Aydınlık Caddesi ile kesiştiği yerden Güneye doğru Mandıra Caddesi 
boyunca ve devamla Ata Caddesinin Kumru Korgan Yoluyla kesiştiği noktaya kadar olan alan 
içerisinde kalan cadde ve sokaklar dahil olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 
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25- Fethiye Dokuzuncu Noterliğinin; Göcek Mahallesi Turgut Özal Caddesinin Atatürk 
Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Turgut Özal Caddesinin tamamında ve devamla Çarşı 
Yolu Caddesinin Sıtkı Koçman Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmında, İnönü 
Bulvarının tamamında ve bu bölümlere açılan sokakların 100 metre derinliklerinde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

26- Hendek İkinci Noterliğinin; Osman Yılmaz Caddesinin Alparslan Türkeş Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Ziya Gökalp Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde 
sağlı ve sollu olmak üzere her iki tarafında açılan sokak ve caddelerden 100 metre içeriye girmek 
üzere mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

27- Isparta Onbirinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının 153. Cadde ile kesiştiği noktanın 
Doğu cephesinden başlayarak, 154. Cadde ile kesiştiği yerden Kuzeydoğuya doğru, 3242. 
Sokaktan devamla 3235. Sokak ve Doğan Kımıllı Caddesi ile birleşerek Güneye doğru, Atatürk 
Bulvarı ile kesiştiği kavşağın 153. Cadde ile kesiştiği noktaya kadar olan sınırlar içerisinde kalan 
tüm cadde ve sokaklar olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

28- İnegöl Sekizinci Noterliğinin; Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesinin Ertuğrul 
Gazi Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak, Ertuğrul Gazi Caddesi boyunca, Ertuğrul Gazi 
Caddesinin Kahraman Sokak ve 1. Köprülü Sokak ile kesiştiği noktaya kadar sağ ve soldan 100 
metre derinliğe kadar olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

29- İnegöl Dokuzuncu Noterliğinin; Park Caddesinin Bekarzade Sokak ve Ali Galip 
Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Park Caddesi boyunca ve devamında Mimar Sinan Caddesi 
ile kesiştiği noktadan Mimar Sinan Caddesi boyunca Mimar Sinan Caddesinin Şeyh Kamil 
Caddesi ve Farabi Sokakla kesiştiği noktaya kadar sağdan ve soldan 50 metre derinliğe kadar 
olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

30- Kadirli Üçüncü Noterliğinin; Cengiz Topel Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarının 
(Osmaniye Bulvarı) 1285. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Çanakkale Caddesinin bulunduğu 
kavşağa kadar olan kısımda sağlı sollu 50'şer metre ara sokaklara girebilecek şekilde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

31- Kahta İkinci Noterliğinin; Mustafa Kemal Caddesinin Adeviye Bulvarı ve Turgut 
Özal Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Baraj Yolu Caddesi istikametine devamla Baraj 
Yolu Caddesinin Atatürk Caddesi ve Turgut Reis Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan 
kısımlarla bağlantılı olan ara cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut 
noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

32- Karaman Altıncı Noterliğinin; Zeytin Dalı (Mut Caddesi) ile Dr. Aziz Tarhan 
Caddesinin kesiştiği noktadan başlamak üzere, Aziz Tarhan Caddesi, Ereğli Caddesi, Ahi Ervan 
Caddesini devamla İbrahim Ökten Caddesinin Zeytin Dalı Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan 
alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklar ile bu sınırları oluşturan cadde ve sokakların bu alana 
bakan taraflarında mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

33- Kırıkhan Üçüncü Noterliğinin; Mehmet Sapmaz Bulvarında Delibekirli Çayı 
üzerindeki köprüden başlayarak, Adnan Menderes Bulvarını da kapsayacak şekilde devamındaki 
İsmail Turan Bulvarının TOKİ Sitesi Yolu ile kesiştiği yere kadar sağlı sollu 50'şer metre ara 
sokaklara girebilecek şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

34- Kırıkkale Yedinci Noterliğinin; Nenehatun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Nenehatun Caddesinin Halide Edip Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan 
bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2021 – Sayı : 31564 

35- Kızıltepe Altıncı Noterliğinin; İpekyolu Caddesinin Ceylanpınar Kavşağından 
başlayarak, Batı yönünde Akyazı yolunun İpekyolu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alan 
içerisinde kalan bölgede yolun her iki cephesinin 50'şer metre içlerine kadar olan alanlarda 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

36- Kızıltepe Yedinci Noterliğinin; Mardin Caddesi ile Vatan Caddesinin kesiştiği 
kavşaktan başlayarak, Mardin Caddesini devamla bu Caddenin TOKİ Caddesi ile kesiştiği 
kavşağa kadar olan kısım üzerinde ve bu kısmın her iki cephesinin 50'şer metre içlerine kadar 
olan alanlarda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

37- Kilis Dördüncü Noterliğinin; Kilis İkinci Noterliğinin ihdas alanının Mercidabık 
Caddesinin Yavuz Sultan Selim Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, İnönü Bulvarına, 
buradan devamla Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarının Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarının Güney 
kısmı ile kesiştiği noktada bitmek üzere ve İnönü Bulvarının ara cadde ve sokaklarda 50 metre 
derinliğe kadar olan bölge olarak düzeltilerek, Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarının Muhsin 
Yazıcıoğlu Bulvarının kuzey kısmı ile kesiştiği noktadan başlayarak, Orgeneral Safter Necioğlu 
Bulvarının Kilis Küçük Sanayi Sitesinin bulunduğu dönerli kavşağa kadar olan kısım üzerinde ve 
Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarının bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 50 metre 
derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

38- Kumluca Üçüncü Noterliğinin; Karasin Sokağın Kumluca 2. Noterliği ihdas alanından 
çıkarılmasına, Adnan Menderes Bulvarının 50. Yıl Caddesi ile kesiştiği noktadan bu Caddenin 
Karasin Sokak ile birleştiği yere kadar çift yönlü olarak, Karasin Sokağın Adnan Menderes 
Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar çift yönlü olarak, Adnan Menderes Bulvarının Antalya -Doğu 
yönüne doğru 50. Yıl Caddesi ile kesiştiği yere kadar Güney tek cepheli olarak, bu sınırlar 
içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

39- Manavgat Onuncu Noterliğinin; Kemer Bulvarının Manavgat Caddesi ile kesiştiği 
noktadan başlamak üzere, Güneybatı yönüne, Kemer Bulvarından devamla Side Bulvarının İnönü 
Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Güneydoğu yönüne, Atatürk Bulvarından devamla 
Adnan Menderes Bulvarının Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile kesiştiği noktadan devamla Kemer 
Caddesinin Manavgat Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan alan ve alanı belirlemek için 
sayılan tüm bulvar ve caddelerin çift yönü olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

40- Mardin Dördüncü Noterliğinin; Hükümet Caddesinin Mehtap Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Batıya doğru 2037. Sokak ile kesiştiği yere kadar, Hürriyet Caddesinden 
Kuzeye doğru Zafer Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Zafer Caddesinden Kuzeydoğuya doğru 
devamla Hükümet Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alanda mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

41- Mudanya İkinci Noterliğinin; Halitpaşa Caddesinin İstasyon Caddesi ile birleştiği 
yerden başlayarak, Bursa Asfaltı Caddesi boyunca, Bursa Asfaltı Caddesinin Servet Efendi 
Sokakla Işıklı Köyü Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar sağdan ve soldan 100 metre derinliğe 
kadar olan bölgede mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

42- Muğla Beşinci Noterliğinin; İsmet Çatak Caddesinin Hürriyet Sokak ile kesiştiği 
noktadan başlayarak, Koca Mustafa Efendi Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmının 
Muğla Üçüncü Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak, İsmet Çatak Caddesinin Hürriyet Sokak 
ile kesiştiği noktadan başlayarak, İsmet Çatak Caddesinin 14. Sokak ile kesiştiği yere kadar, 14. 
Sokağın devamla Haluk Özsoy Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Haluk Özsoy Caddesinin devamla 
Zihni Derin Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan bölümde ve bu bölümlerin her iki tarafında 
100 metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 
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43- Nazilli Beşinci Noterliğinin; 505. Sokağın Mehmet Özalp Bulvarı ile kesiştiği 
kavşaktan başlayarak, 505. Sokak boyunca, 505. Sokağın 172. Sokak ile kesiştiği yere kadar, 
Şehit Naci Ülker Bulvarının Denizli -Aydın yolu ile kesiştiği yerden başlayarak, Şehit Naci Ülker 
Bulvarını devamla bu Bulvarın 537. ve 429. Sokaklarla kesiştiği noktaya kadar olan bölümde 
sağlı sollu ve iki taraftan içeri doğru 100 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

44- Nurdağı Üçüncü Noterliğinin; Çelikkan Caddesinin Arzu Sokak ile kesiştiği noktadan 
başlamak üzere, Çelikkan Caddesinin devamı olan Hilmi Kutlubay Caddesinin Reyhan Sokak ile 
kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde ve bu kısımla bağlantılı olan cadde ve sokaklarda 50 
metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

45- Nusaybin İkinci Noterliğinin; Batısı 27 Mayıs Caddesi, Doğusu Kültür Sokak (Çağ 
Çağ Deresi), Güneyi Seher Sokak, Kuzeyi İpekyolu Caddesi olmak üzere arada kalan bölgede 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

46- Ordu Sekizinci Noterliğinin; Kuzeyde Bülent Ecevit Bulvarının (Sahil Caddesi) 
Batıda 4. Sokakla kesiştiği nokta ile Doğuda 94. Sokakla kesiştiği noktaya kadar (Bülent Ecevit 
Bulvarının her iki yönü dahil), Doğuda 94. Sokaktan Güneye doğru Perşembe Caddesinden 
devamla 87. Sokak boyunca, Batıda 4. Sokaktan Güneydoğuya doğru 83. Sokakla kesiştiği 
noktaya kadar, Güneyde Perşembe Caddesi devamla 87. Sokak, devamla 90. Sokak, devamla 86. 
Sokak, devamla 85. Sokak, devamla 84. Sokak, devamla 83. Sokak boyunca olmak üzere mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

47- Osmaniye Dokuzuncu Noterliğinin; Fakıuşağı Mahallesi Derebaşı Sokak, Prof. Dr. 
Alper Akınoğlu Caddesi, Kazım Tülüce Bulvarının kesiştiği kavşaktan başlayarak (Derebaşı 
Sokak ve Prof. Dr. Alper Akınoğlu Caddesi girişleri hariç olmak üzere), Kazım Tülüce Bulvarını 
devamla bu Bulvarın mahalle içinde bittiği 45014. Sokağa kadar sağlı sollu 300'er metre ara 
sokaklara girebilecek şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

48- Osmaniye Onuncu Noterliğinin; 10017. Sokağın 10020. Sokakla kesiştiği yerden 
başlamak üzere, 10017. Sokağın Akyar Caddesi ile kesiştiği yere kadar sağlı sollu 100 metre 
derinliklerine kadar olan alanda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun 
bir yerde, 

49- Ödemiş Dördüncü Noterliğinin; Şehit Adnan Menderes Bulvarının Atatürk Caddesi 
ile kesiştiği yerden başlayarak, Adnan Menderes Bulvarını devamla bu Bulvarın 1081. ve 1257. 
Sokaklar ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde sağlı sollu ve bu bölüme açılan cadde ve 
sokaklarda 100 metre derinliklerine kadar olan kısım Ödemiş Üçüncü Noterliğinin ihdas 
alanından çıkartılarak, Şehit Adnan Menderes Bulvarının Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Adnan Menderes Bulvarını devamla bu Bulvarın 1081. ve 1257. Sokaklar ile kesiştiği 
yere kadar olan bölümünde sağlı sollu ve bu bölüme açılan cadde ve sokaklarda 100 metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

50- Reyhanlı Üçüncü Noterliğinin; Recep Tayyip Erdoğan Caddesinin (Antakya -
Cilvegözü Yolu) Reyhanlı ilçesi girişinde Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Atatürk 
Caddesini devamla bu Caddenin 160. Sokak ve 299. Sokakla kesiştiği yere kadar sağlı sollu 50'şer 
metre kadar ara sokaklara gidebilecek şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 
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51- Reyhanlı Dördüncü Noterliğinin; Ertuğrul Gazi Caddesinin Tayfur Sökmen 
Bulvarının kesiştiği yerden başlayarak, Tayfur Sökmen Bulvarını devamla bu Bulvarın Ahmet 
Çalım Meydanı ile kesiştiği yere kadar, sağlı sollu 100'er metre ara sokaklara girebilecek şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

52- Salihli Beşinci Noterliğinin; Menderes Caddesinin Abay Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlamak üzere, Menderes Caddesini devamla Millet Caddesinde ve bu Caddenin Şüheda Caddesi 
ile kesiştiği yere kadar sağlı sollu iki tarafı, Şüheda Caddesinin Millet Caddesi ilekesiştiği yerden 
başlayarak, Avar Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Şüheda Caddesinin iki tarafı ve Avar 
Caddesinin Şüheda Caddesi ile kesiştiği yerden Abay Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, Avar 
Caddesinin sağlı sollu ve Avar Caddesine açılan cadde ve sokaklarda 100 metre derinliklerinde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

53- Silivri Yedinci Noterliğinin; D-110 Karayoluna paralel Bakaner Sokak, Eczacı Cevdet 
Kıran Sokak, İnönü Caddesi ve Nebile Toktaş Sokak ile çevrili ada içerisinde, bu adayı 
çevreleyen yukarıda adı geçen sokaklar üzerinde ve İnönü Caddesinin Balözü Sokak ile kesiştiği 
yere kadar İnönü Caddesi üzerinde yer alacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

54- Söke Dördüncü Noterliğinin; İstasyon Caddesinin Özmen Sokak ile kesiştiği noktadan 
başlamak üzere, İstasyon Caddesini devamla bu Caddenin Aydın Caddesi ile kesiştiği noktaya 
kadar ve buradan devamla Aydın Caddesinin Novada kavşağına açılan bölümüne kadar her iki 
caddede ve bu caddelere açılan sokaklarda sağlı sollu 100 metre derinliklerinde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

55- Tatvan İkinci Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesinin İskele Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Cumhuriyet Caddesi boyunca bu Caddenin Güzeldere Sokakla kesiştiği yere kadar 
olan kısmın her iki tarafının 50 metre derinliklerine kadar olacak şekilde mevcut noterlikle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

56- Turgutlu Beşinci Noterliğinin; Fatih Caddesinin Uşak -İzmir Yolu ile kesiştiği 
noktadan başlamak üzere, Fatih Caddesi, Millet Caddesi, Mimar Sinan Caddesini devamla Mimar 
Sinan Caddesinin Uşak -İzmir Yolu ile kesiştiği yere kadar olan bölümün her iki tarafında ve bu 
bölüme açılan cadde ve sokaklarda 100 metre derinlikte mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

57- Uşak Sekizinci Noterliğinin; Gazi Bulvarının Celal Bayar Caddesi ve Halil Gedik 
Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlayarak, Ergenekon Caddesi ve 8. Ray Sokak ile kesiştiği yere 
kadar olan kısmında, Gazi Bulvarının belirtilen aralığına Kuzey yönüne açılan sokak ve 
caddelerin ilk 200'er metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

58- Uşak Dokuzuncu Noterliğinin; Orhan Dengiz Bulvarının Kazım Karabekir Caddesi ve 
Bahçeli Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Ulubey istikametinde Necati Özen Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar olan kısmının her iki tarafında ve bu kısma açılan sağlı sollu sokak ve 
caddelerin ilk 100'er metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

59- Van Onbirinci Noterliğinin; Van -Erciş Karayolunun Zeve Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Kuzeye doğru Van -Erciş Karayolunun Şemsibey Caddesi ile kesiştiği yere 
kadar olan kısmın her iki tarafında 100 metre derinliklerini de içine alacak şekilde diğer 
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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60- Van Onikinci Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesinin Doğu Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Doğu Caddesini devamla bu Caddenin Erekdağı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan 
kısmın her iki tarafından 100 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

61- Yalova Dokuzuncu Noterliğinin; Şehit Ömer Faydalı Caddesinin Doruk Sokakla 
kesiştiği noktadan başlayarak, bu Sokağın Ali Şener Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan 
devamla bu Caddenin Kalem Sokakla kesiştiği yere kadar, buradan devamla bu Sokağın Hisar 
Sokakla kesiştiği yere kadar, Hisar Sokak ve Sanat 2. Sokak devamla Şehit Ömer Faydalı Caddesi 
ile kesiştiği noktaya kadar ve buradan devamla bu Caddenin Doruk Sokak ile keşistiği yere kadar 
olan alanın tamamında mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

Açılmasına karar verilmiştir. 
  7136/7/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
2020 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.00.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas 

bölgeleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 
ekranından güvenli elektronik imza,  e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu 
yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecektir. 
Buna ilişkin sıralama www.higm.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır. 

İlan olunur. 
1- Afyonkarahisar Onikinci Noterliğinin; Afyon Çevre Yolunun Atatürk Bulvarı ile 

kesiştiği yerden başlayarak, Kütahya Yolu ile kesiştiği yere kadar olan kısmının her iki tarafında 
ve bu kısma açılan sağlı-solu sokak ve caddelerin ilk 100'er metre derinliklerinde olacak şekilde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

2- Akçaabat Üçüncü Noterliğinin; ilçeyi Güneyden Kuzeye doğru bölen Mimar Sinan 
Caddesinin Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Fatih Sultan Mehmet 
Caddesinin Trabzon-Giresun-Karadeniz Otoyolu ile kesiştiği kavşaktan denize doğru inen 
sokağın son bulduğu alanın Doğusunda kalan alandaki tüm cadde ve sokaklarda olmak üzere 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

3- Akhisar Altıncı Noterliğinin; Mustafa Kirazoğlu Caddesinin (144. Sokak) Mürüvet 
Hızlıkol Caddesi (150. Sokak) ile kesiştiği yerden başlayarak, 224. Sokakla kesiştiği yere kadar 
olan kısımda, bu kısmın her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100'er metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 
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4- Aksaray Onikinci Noterliğinin; Hasas Caddesinin 26. Cadde ile kesiştiği yerden 
başlayarak, 26. Caddenin Nevşehir Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Nevşehir 
Caddesinin 3. Bulvar (D-300 Aksaray Nevşehir Karayolu) ile kesiştiği yere kadar, buradan 
devamla 3. Bulvarın Hasas Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Hasas Caddesinin 
26. Cadde ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar dahil olmak 
üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

5- Bergama Dördüncü Noterliğinin; Adnan Menderes Bulvarının Atatürk Bulvarı ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Adnan Menderes Bulvarının Kayhan Caddesi ile kesiştiği yere kadar 
olan kısmında ve bu kısmın her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100'er metre 
derinliklerine kadar olan alanda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun 
bir yerde, 

6- Birecik İkinci Noterliğinin; Hastane Caddesinin Lise Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Hastane Caddesinin Kelaynak Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 
Kelaynak Sokağın 10 Temmuz Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 10 Temmuz 
Caddesinin Lise Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Lise Caddesinin Hastane 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısım üzerinde ve Hastane Caddesi ile 10 Temmuz 
Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliğine kadar olan kısımda olmak üzere 
mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

7- Bodrum Onüçüncü Noterliğinin; Gaz Deresi Caddesinin Mutlu Sokakla kesiştiği 
yerden başlayarak, Gaz Deresi Caddesinin Gazi Mustafa Ergen Sokakla kesiştiği yere kadar olan 
kısmın her iki tarafından ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 250 metre derinliklerinde olacak 
şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

8- Bor İkinci Noterliğinin; Masat Caddesi ile D330 (Aksaray-Niğde) Karayolunun 
kesiştiği yerden başlayarak, D330 Karayolundan devamla bu yolun Ankara Yolu ve Sakarya 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Sakarya Caddesi ve devamındaki Haydar Özalp 
Caddesinin Masat Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Masat Caddesinin D330 
(Ankara- Niğde) Karayolu ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısım içinde kalan 
alandaki tüm cadde ve sokaklar dahil olmak üzere ve de Sakarya Caddesi ile Haydar Özalp 
Caddesinin her iki cephesi dahil olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

9- Düzce Onbirinci Noterliğinin; D-100 Karayolu (İstanbul-Ankara eski asfaltı) ile 
Akçakoca istikametine giden Akçakoca Karayolu Kavşağı merkez olmak üzere Düzce Akçakoca 
istikametine doğru devam eden ana caddenin tamamı Düzce Altıncı Noterliğinin ihdas alanından 
çıkartılarak, D-100 Karayolunun Düzce-Akçakoca yolu ile kesiştiği yerden başlayarak, Düzce-
Akçakoca Yolunun1247. Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 1247. Sokağın Hürriyet 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Hürriyet Caddesinin D-100 Karayolu ile 
kesiştiği yere kadar, buradan devamla D-100 Karayolunun Düzce-Akçakoca Yolu ile kesiştiği 
yere kadar olan alan içerisinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

10- Edirne Yedinci Noterliğinin; Abdi İpekçi Caddesinin Şehit Polis Memuru Nefize 
Çetin Özsoy Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, bu Caddenin Bülent Ecevit Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar olan kısım üzerinde ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

11- Edremit Yedinci Noterliğinin; Mimar Sinan Caddesinin İzmir -Çanakkale Yolu ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Mimar Sinan Caddesinin Çambahçe Caddesi ile kesiştiği yere kadar 
olan kısım üzerinde ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak 
şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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12- Ereğli (Konya) Beşinci Noterliğinin; Konya Ereğli Caddesinin, Atatürk Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Atatürk Caddesinin Anıt Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan 
devamla Anıt Caddesinin Şehit Hakan Kılıç Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 
Şehit Hakan Kılıç Caddesinin Şehit Tuğrul Köseoğlu Caddesi (Yeni Çevre Yolu Caddesi) ile 
kesiştiği yere kadar, buradan devamla Şehit Tuğrul Köseoğlu Caddesinin Konya Ereğli Caddesi 
ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Konya Ereğli Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği 
yere kadar olan alan içerisindeki tüm cadde, bulvar ve sokaklar ile bu sınırları oluşturan 
caddelerin bu alana bakan taraflarında mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

13- Gürsu İkinci Noterliğinin; Atatürk Caddesinin Sadık Ahmet Caddesi ve Prof. Dr. 
Oktay Sinanoğlu Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Atatürk Caddesinin Kurtuluş Sokak ile 
kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan sağlı sollu cadde ve sokakların50'şer metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

14- Karabük Beşinci Noterliğinin; Zonguldak Caddesinin Huzur Sokak ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Ateş Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve 
sokakların 100'er metre derinliklerinde olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

15- Kastamonu Altıncı Noterliğinin; Miralay Halit Bey Caddesinin 57. Alay Bulvarı 
(Çevre Yolu) ile kesiştiği kavşaktan başlayarak, Miralay Halit Bey Caddesinin Baharlı Sokak ile 
kesiştiği yere kadar caddenin sağ ve sol tarafında 100'er metre derinliklerinde, Miralay Halit Bey 
Caddesinin Baharlı Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Baharlı Sokağın Cankat Sokak ile 
kesiştiği yere kadar ve Cankat Sokağının üzerinde olmak üzere mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

16- Kemalpaşa (İzmir) Beşinci Noterliğinin; Kirazlı Caddesinin 189. Sokakla kesiştiği 
yerden başlayarak, 134. Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmın her iki tarafında ve bu kısma 
açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olmak üzere mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

17- Kozan Üçüncü Noterliğinin; Adana Caddesi ile Şevkipaşa Caddesinin kesiştiği yerden 
başlayarak, Adana Caddesinin Sırkıntı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısmın 
sağ ve soldan 50'şer metre derinliğe kadar olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

18- Manavgat Onbirinci Noterliğinin; Antalya Bulvarının Ilıca Bulvarı ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Ilıca Bulvarından devamla bu Caddenin İnönü Bulvarı ile kesiştiği yere kadar Doğu 
tek yönlü, İnönü Bulvarından Doğu yönüne devamla bu Bulvarın Güneyde Antalya Bulvarıyla 
kesiştiği yere kadar iki yönlü, Antalya Bulvarından Batı yönüne devamla bu Bulvarın Ilıca 
Bulvarı ile kesiştiği yere kadar Kuzeyde tek yönlü olmak üzere bu sınırların içerisinde kalan 
cadde ve sokakları kapsayacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

19- Marmaris Altıncı Noterliğinin; Yeni Datça Yolunun Hasan Işık Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Yeni Datça Yolunun 401. Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmın her iki 
tarafında ve bu kısma sağdan açılan cadde ve sokakların tamamında ve bu kısma soldan açılan 
cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

20- Midyat İkinci Noterliğinin; Fatih Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Fatih Caddesi ve devamındaki Selahattin Eyyübi Caddesinin Mehmet Nuri Midyat 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Mehmet Nuri Midyat Caddesinin devamındaki 
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4. Caddenin İskenderun 1. Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla İskenderun 1. 
Caddesinin 403. Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 403. Sokağın Cizre Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar, buradan devamla Cizre Caddesinin devamındaki Atatürk Bulvarının Fatih 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu alan içerisinde kalan tüm cadde ve sokakları 
kapsayacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

21- Milas Beşinci Noterliğinin; 23 Nisan Bulvarının (Söke Milas Yolunun) Dr. İsmail 
Hakkı Milaslı Caddesi ve Menteş Köyü Yolu ile kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ve 
Stad Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmın her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve 
sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

22- Mustafakemalpaşa Üçüncü Noterliğinin; Bursa Caddesinin Garaj Sokak ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Bursa Caddesinin Şehit Adnan Yıldız Sokak ve Cumhuriyet Bulvarı ile 
kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısmın sağ ve soldan 50'şer metre derinliğe kadar olmak 
üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

23- Nevşehir Sekizinci Noterliğinin; D302 Karayolunun (Ürgüp Caddesinin) Gültepe 
Sokağı ile kesiştiği yerden başlayarak, Gültepe Sokağının Azimli Sokağı ile kesiştiği yere kadar, 
buradan devamla Azimli Sokağın Oğuzhan Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 
Oğuzhan Sokağının Zambak Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Zambak Sokağın 
Solmaz Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Solmaz Sokağın D302 Karayolu ile 
kesiştiği yere kadar, buradan devamla D302 Karayolunun Gazi Caddesi ile kesiştiği yere kadar, 
buradan devamla Gazi Caddesinin Akyol Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Akyol 
Sokağın Gültepe Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Gültepe Sokağın D302 
Karayolu ile kesiştiği yere kadar olan kısımlarda ve bu kısımların içerisinde kalan alandaki tüm 
cadde ve sokakları kapsayacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

24- Ordu Dokuzuncu Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin Şehit Alaattin Emekçi 
Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Dr. Fahrettin Önsel Caddesiyle kesiştiği yere kadar, buradan 
devamla Dr. Fahrettin Önsel Caddesinin Dr. Gündüz Çelebioğlu Caddesiyle kesiştiği yere kadar, 
buradan devamla Dr. Gündüz Çelebioğlu Caddesinin Şehit Alaattin Emekçi Sokakla kesiştiği yere 
kadar, buradan devamla Şehit Alaattin Emekçi Sokağının Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği 
yere kadar olan alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklar ile sınırları belirleyen cadde ve sokakların 
her iki tarafında mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

25- Osmaniye Onbirinci Noterliğinin; 8504. Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, 8519. Sokak ve 8515. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan 
cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

26- Rize Altıncı Noterliğinin; Doğuda Dağınıksu Deresi ile Batıda Taşlı Deresi olmak 
üzere bu iki doğal derenin oluşturduğu sınır arasında kalan alandaki tüm cadde ve sokaklar 
üzerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

27- Salihli Altıncı Noterliğinin; Şüheda Caddesinin Kurudere Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, devamındaki Park Caddesinin Çiçek Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmın her 
iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olmak üzere 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

28- Samandağ İkinci Noterliğinin; Sivas Şehitleri Caddesinin Tünel Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Sivas Şehitleri Caddesinden devamla bu Caddenin Güneş Sokak ile kesiştiği 
yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde 
olacak şekilde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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29- Serik Altıncı Noterliğinin; Atatürk Caddesinin Dumlupınar Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Doğu yönünde 2151. Sokak ile kesiştiği yere kadar her iki tarafının ve 200 
metre derinliğe kadar olan kısmının, Atatürk Caddesinin Hacı Azmi Akman Caddesi ile kesiştiği 
yerden Kuzey yönünde Namık Kemal Caddesi ile kesiştiği yere kadar çift yönlü, Namık Kemal 
Caddesinin Doğu yönünde Kazım Karabekir Caddesi kesiştiği yere kadar çift yönlü, Kazım 
Karabekir Caddesinin Güney yönünde 2149. Sokak ile birleştiği yere ve devamla bu Sokağın 
2153. Sokakla birleştiği yere kadar Batı cepheli tek yönlü olarak, 2153. Sokağın 2151. Sokak ile 
kesiştiği yere kadar Batı yönünde, 2151. Sokağın Atatürk Caddesi ile birleştiği yere kadar Batı 
yönünde tek taraflı olarak Serik Dördüncü Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak, 2151. Sokak 
ile Atatürk Caddesinin Batı yönünde Hacı Azmi Akman Caddesi ile kesiştiği yere kadar çift 
yönlü, Hacı Azmi Akman Caddesinin Kuzeyde 2154. Sokak ile kesiştiği yere kadar Doğu cepheli 
olarak tek yönlü, 2154. Sokağın Doğu yönünde 2161. Sokak ile kesiştiği yere kadar çift yönlü, 
2161. Sokağın Güney yönünde 2153. Sokak ile kesiştiği yere kadar çift yönlü, 2153. Sokağın 
Doğu yönünde 2151. Sokak ile kesiştiği yere kadar çift yönlü, 2151. Sokağın Güney yönünde 
Atatürk Caddesi ile kesiştiği yere kadar Batı cepheli olarak tek yönlü, belirtilen bu kısımlarda 
Atatürk Caddesinin Kuzey cephesi, Hacı Azmi Akman Caddesinin Doğu cephesi ve 2154., 2161., 
2153., 2151. Sokaklar içinde kalan alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklar olacak şekilde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

30- Siirt Üçüncü Noterliğinin; Bitlis -Siirt Yolunun 99 Evler Caddesi ve Sanayi Caddesi 
ile kesiştiği yerden başlayarak, devamındaki Kurtalan Yolu Caddesinin Ekrem Bilek Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısmın sağdan 100'er metre derinliğe kadar olmak üzere 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

31- Sinop İkinci Noterliğinin; Bülent Ecevit Caddesinin Uğur Mumcu Meydanı ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Uğur Mumcu Meydanından devamla Atatürk Caddesinin Hükümet 
Meydanıyla kesiştiği yere kadar, buradan devamla İtfaiye Caddesinin 2 Nolu Sokak ile kesiştiği 
noktaya kadar olan yerlerin doğu tarafında kalan tüm cadde ve sokaklar ile belirtilen cadde ve 
sokakların her iki tarafında mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

32- Sorgun Üçüncü Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesinin Yılmaz Kılıçarslan Caddesi 
(Hikmet Caddesi) ile kesiştiği yerden başlayarak, Cumhuriyet Caddesinin Reisbey Caddesi ve 
Agah Efendi Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 
50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

33- Tavşanlı Üçüncü Noterliğinin; Haşim Benli Bulvarının Çevre Yolu ile kesiştiği 
yerden başlayarak, bu Bulvarın Milli Egemenlik Caddesi ve Kuruçay Caddesi ile kesiştiği yere 
kadar olan kısmının her iki tarafında ve Haşim Benli Bulvarının belirtilen kısmının Batı yönlü 
sokakları hariç olmak üzere, Doğu yönündeki Kuruçay Caddesi, Kibar Sokak, Vural Sokak, 
Akseven Sokak, Zümrüt Sokak ve Serdar Sokak içlerine doğru 100'er metre derinliklerinde olacak 
şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

34- Tekirdağ Yedinci Noterliğinin; Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Caddesinin Barbaros 
Hayrettin Paşa Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Martı Sokak ile kesiştiği yere kadar olan 
kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olmak üzere mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

35- Tire Üçüncü Noterliğinin; İstasyon Caddesinin 19 Mayıs ve Faik Tokluoğlu Caddeleri 
ile kesiştiği yerden başlayarak, İstasyon Caddesinin Cumhuriyet Meydanı ile kesiştiği yere kadar 
olan kısımın her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde 
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2021 – Sayı : 31564 

36- Tokat Yedinci Noterliğinin; Gaziosmanpaşa Bulvarının, 2504. Sokak ve Mehmet 
Aksu Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak, 608. Sokak ve 41. Sokak ile kesiştiği yere kadar 
olan kısımda ve bu kısmın her iki tarafına açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinin 
Tokat Beşinci Noterliğin ihdas alanından çıkartılarak, Gaziosmanpaşa Bulvarının, 2504. Sokak ve 
Mehmet Aksu Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak, 608. Sokak ve 41.Sokak ile kesiştiği yere 
kadar olan kısımda ve bu kısmın her iki tarafına açılan cadde ve sokakların 50'şer metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

37- Vezirköprü İkinci Noterliğinin; Köprülüler Caddesinin Akasya Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Kemal Şengül Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan 
cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

38- Yalova Onuncu Noterliğinin; Barbaros Sokağın Plevne Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Plevne Caddesinin 7. Sokakla kesiştiği yere kadar, buradan devamla 7.Sokağın Tuna 
Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Tuna Caddesinin Barbaros Sokak ile kesiştiği 
yere kadar, buradan devamla Barbaros Sokağın Plevne Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alan 
içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar dahil olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

Açılmasına karar verilmiştir. 
  7136/8/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
2020 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 100.000,00.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas bölgesi 

yazılı MUHDES ÜÇÜNCÜ SINIF DEMRE İKİNCİ NOTERLİĞİ münhaldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, 

İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ 
SAHİPLERİNDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza,  e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Başvuruda bulunan ve belge numarası 10.000’in altında olan belge sahiplerinin 
başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal 
bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalışılan kurumdan hakkında soruşturma ya da disiplin 
cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 
inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda 
eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan 
kişilerin istemi dikkate alınmaz. 

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra 
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır. 
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Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu 
yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması, ilk defa açılan üçüncü sınıf 
noterliklere yapılacak atamalarda ise nüfus yoğunluğu esas alınarak belirlenecektir. Buna ilişkin 
sıralama www.higm.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır. 

İlan olunur. 
1- Demre İkinci Noterliğinin; Ertuğrul Günay Caddesinin İlkokul 3. Sokak ile kesiştiği 

yerden başlayarak, Ertuğrul Günay Caddesinin Yusuf Özek Caddesi ile kesiştiği yere kadar, 
buradan devamla Yusuf Özek Caddesinin Mustafa Masatlı Caddesi ile kesiştiği yere kadar, 
buradan devamla Mustafa Masatlı Caddesinin Andrey Karlov Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar, 
buradan devamla Andrey Karlov Caddesinin Kolcular Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan 
devamla Kolcular Sokağın İlkokul 3. Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla İlkokul 3. 
Sokağın Ertuğrul Günay Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımların her iki tarafında ve bu 
sınırlar içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar dahil olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

Açılmasına karar verilmiştir. 
  7136/9/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
2020 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 100.000,00.-TL olan, aşağıda isimleri yazılı bulunan 

MUHDES ÜÇÜNCÜ SINIF KİLİMLİ NOTERLİĞİ münhaldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, 

İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ 
SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza,  e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Başvuruda bulunan ve belge numarası 10.000’in altında olan belge sahiplerinin 
başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal 
bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalışılan kurumdan hakkında soruşturma ya da disiplin 
cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11 
inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda 
eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan 
kişilerin istemi dikkate alınmaz. 

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra 
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır. 

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu 
yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması, ilk defa açılan üçüncü sınıf 
noterliklere yapılacak atamalarda ise nüfus yoğunluğu esas alınarak belirlenecektir. Buna ilişkin 
sıralama www.higm.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır. 

İlan olunur. 
1 KİLİMLİ 
  7136/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 
numaraları, aynı Kanun’un 42’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında 
yazılı iptal veya iptalin kaldırılmasına ilişkin İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ile 
işlem tesis edilmiştir. 

- Aydın İli, 8 pafta, 145 ada, 17 parsel - Yunus ASATEKİN (ASATEKİN İnşaat) 
(0009113178087540) - 07.07.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Aydın İli, 11 pafta, 7557 parsel - Dia Dekorasyon Yapı İşleri İnşaat Otomotiv Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi (0009313428011148) - Şirket Ortağı Alihan UNUTUR - 02.07.2021 
tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Aydın İli, 78 pafta, 806 ada, 62 parsel - Cüneyt SUBAŞİ (0009111223580130) - 
07.07.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 20857 ada, 3 parsel - Selçuk YILDIRIM (0006111309186558) - 16.07.2021 
tarihli ve 2021-66 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa İli, 4872 ada, 1 parsel - MCM Madencilik Gayrimenkul Tarım İnşaat Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi (0016212216132630) - Şirket Ortağı Gülperi KAÇAR - Yönetim kurulu 
üyesi Etem DURAN - 26.07.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa İli, H22D04C4A pafta, 5076 ada, 18 parsel ve H22D04D3B pafta, 5077 ada, 17 
parsel - NAZYAPI Dekorasyon Tekstil İnşaat Taahhüt Oto Kiralama Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi (0016311649623030) - Şirket müdürü Sedat ÖZER - 26.07.2021 tarihli İl Yetki Belge 
Komisyonu Kararları ile 5 (beş) yıl. 

- Kocaeli İli, 28L1A pafta, 1775 ada, 16 parsel - BİBERCİ Yapı Turizm Elektrik Nakliyat 
İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (0041315589611766) - Şirket Ortağı Necdet BİBERCİ - 
26.07.2021 tarihli ve 711 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Manisa İli, 47K3A pafta, 2062 ada, 164 parsel - Özay ALKAN (KRC Yapı İnşaat) 
(0045113450945265) - 28.07.2021 tarihli ve 2888 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 
(bir) yıl. 

- Manisa İli, 24 pafta, 887 ada, 177 parsel - Metin DALÇAM (DALÇAM İnşaat Taahhüt 
Ticaret) (0045112158155421) - 28.07.2021 tarihli ve 2887 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 
Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Manisa İli, 43L4D pafta, 1506 ada, 20 parsel; 55 pafta, 439 ada, 21 parsel; 15/2 pafta, 
1369 ada, 191 parsel; 48K2B pafta, 1124 ada, 8 parsel; 49K3C pafta, 1108 ada, 2 parsel - Hüseyin 
KOÇOĞLU (0045110130446556) - 28.07.2021 tarihli, 2894 sayılı; 28.07.2021 tarihli, 2893 
sayılı; 28.07.2021 tarihli, 2892 sayılı; 28.07.2021 tarihli, 2891 sayılı; 28.07.2021 tarihli, 2890 
sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Sivas İli, 203 pafta, 183 ada, 87 parsel - Hüsamettin ÖZDEMİR (0058110239782458) - 
27.07.2021 tarihli ve 6 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması 
dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket ortaklarının ve yönetim 
kurulu üyelerinin yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde 
iptal süresince verilmemesine, 

Karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 
  7065/1-1 

 



10 Ağustos 2021 – Sayı : 31564 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08.07.2021, 14.07.2021 ve 29.07.2021 tarihli 

Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen, lisansı 

sona erdirilen tüzel kişiler: 

1 08.07.2021 tarihli ve 10306-8 sayılı Kurul Kararı ile; 

İşbirliği Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “İşbirliği Enerji Santrali” 

için verilen 15.03.2012 tarihli ve EÜ/3734-15/2286 numaralı üretim lisansı 08.07.2021 

tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. 

2 14.07.2021 tarihli ve 10325-5 sayılı Kurul Kararı ile; 

Nassan Elektrik Üretim İnş Turizm ve Tic. Ltd. Şti.’ne “Doğu HES” üretim tesisi için 

verilen 06/12/2012 tarihli ve EÜ/4145-6/2485 numaralı üretim lisansı 14.07.2021 

tarihi itibariyle sonlandırılarak, Doğu HES Elektrik Üretim İnş. Turizm ve Tic. Ltd. 

Şti.’ne “Doğu HES” üretim tesisi için, 40 (kırk) yıl 4 (dört) ay 22 (yirmiiki) gün süreli 

eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

3 14.07.2021 tarihli ve 10325-10 sayılı Kurul Kararı ile; 

Minas Enerji ve Teknoloji Çözümleri Anonim Şirketi’ne 20 (yirmi) yıl süreli tedarik 

lisansı verilmiştir. 

4 14.07.2021 tarihli ve 10325-11 sayılı Kurul Kararı ile; 

İSETAŞ İstanbul Elektrik Tedarik Anonim Şirketi’ne 20 (yirmi) yıl süreli tedarik 

lisansı verilmiştir. 

5 29.07.2021 tarihli ve 10336-4 sayılı Kurul Kararı ile; 

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.’ye “ODAŞ I Doğal Gaz Kombine Çevrim 

Santrali” için verilen 14/07/2011 tarihli ve EÜ/3323-2/2005 numaralı üretim lisansı 

31/07/2021 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. 

  7067/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08.07.2021 ve 29.07.2021 tarihli Kararlarıyla 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10. maddesi çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler: 

1 08.07.2021 tarihli ve 10310-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Nurpa Enerji Madencilik Yapı Taşımacılık Besi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 

15 (onbeş) yıl süreyle dağıtıcı lisansı verilmiştir. 

2 29.07.2021 tarihli ve 10337-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Alişeroğlu Akdeniz Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliye Gıda İnşaat Turizm Anonim 

Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreyle İhrakiye Teslimi Lisansı verilmiştir. 
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3 29.07.2021 tarihli ve 10337-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Arma Geri Dönüşüm Enerji Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 10 (on) yıl 

süreli madeni yağ lisansı verilmiştir. 

4 29.07.2021 tarihli ve 10337-4 sayılı Kurul Kararı ile; 

Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreyle depolama lisansı 

verilmiştir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08.07.2021 ve 14.07.2021 Kararlarıyla Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 16. maddesi çerçevesinde lisans süre uzatımı yapılan tüzel kişiler: 

1 08.07.2021 tarihli ve 10310-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Endüstri Teknik İthalat İhracat Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 27/08/2014 

tarihli ve MYĞ/5189-1/34608 numaralı madeni yağ lisansının süresi 07/09/2031 tarihine 

kadar uzatılmıştır. 

2 14.07.2021 tarihli ve 10327-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat ve İhracat Anonim Şirketi’nin 

21/09/2006 tarihli ve DAĞ/923-6/19943 numaralı dağıtıcı lisansının süresi 21/09/2036 

tarihine kadar uzatılmıştır. 

  7067/2/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08.07.2021 ve 14.07.2021 tarihli Kararlarıyla 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10. maddesi çerçevesinde lisans 

verilen tüzel kişiler: 

1 08.07.2021 tarihli ve 10311-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Gold Akaryakıt ve Lpg Dağıtım Ticaret Limited Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreyle LPG 

dağıtıcı lisansı verilmiştir. 

2 08.07.2021 tarihli ve 10311-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Blue LPG ve Akaryakıt Dağıtım Nakliye Otomotiv İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli LPG dağıtıcı lisansı verilmiştir. 

3 14.07.2021 tarihli ve 10328 sayılı Kurul Kararı ile; 

Setgaz Depolama LPG Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl 

süreyle LPG dağıtıcı lisansı verilmiştir. 

  7067/3/1-1 
  

 



10 Ağustos 2021 – Sayı : 31564 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-
Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli 
alanlarda; 19 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve 
bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 
Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 
birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
Fakülte / Yüksekokul/ 

Enstitü Bölüm / Program / Anabilim Dalı Kadro 
Sayısı Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı 

Diş Hekimliği Fakültesi 

Ortodonti ABD 1 Doçent Ortodonti 
Endodonti ABD 2 Doktor Öğretim Üyesi Endodonti 

Restoratif Diş Tedavisi ABD 2 Doktor Öğretim Üyesi Restoratif Diş Tedavisi 
Protetik Diş Tedavisi ABD 2 Doktor Öğretim Üyesi Protetik Diş Tedavisi 

Pedodonti ABD 2 Doktor Öğretim Üyesi Pedodonti 
Ortodonti ABD 2 Doktor Öğretim Üyesi Ortodonti 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ABD 1 Doktor Öğretim Üyesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 
Periodontoloji ABD 1 Doktor Öğretim Üyesi Periodontoloji 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Mütercim-Tercümanlık (Rusça) 1 Doktor Öğretim Üyesi Mütercim-Tercümanlık (Rusça), 
Rus Dili ve Edebiyatı 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 1 Doktor Öğretim Üyesi 
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan 

Kültürü ve Edebiyatı, 
Karşılaştırmalı Edebiyat 

Psikoloji 1 Doktor Öğretim Üyesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, 
Erişkin Psikiyatrisi 

Psikoloji 1 Doktor Öğretim Üyesi Psikoloji 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi 1 Doktor Öğretim Üyesi Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları 
Yönetimi, Hastane İşletmeciliği 

Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji 1 Profesör Nöroloji 
Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-
uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza 
Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca- 
akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

 7249/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İÇ DENETÇİ ALIM İLANI 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri uyarınca 
Üniversitemiz 1 (bir) adet 5 (beşinci) dereceli iç denetçi kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu kapsamında naklen atama yoluyla “İç Denetçi” alımı yapılacaktır. 

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: 
1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2. Bir kamu kurumunda çalışmakta olup Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim 

Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak. 
3. İç Denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak. 
II- BAŞVURU ŞEKLİ: 
Adaylar müracaatlarını aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz 

Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta 
yolu ile yapılacak başvurularda olası gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 

III- BAŞVURU TARİHLERİ: 
İLK BAŞVURU TARİHİ : 10.08.2021 (Mesai Başlangıcı) 
SON BAŞVURU TARİHİ : 24.08.2021 (Mesai Bitimi) 
IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
-İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde adayların; 
1. Kamu İç Denetçi Sertifikası Puanının %50’ si 
2. Yabancı Dil Sınav Puanının %30’ nun 
3. Lisans Mezuniyet Notunun (100’ lük sisteme göre) %20’ sinin 
Sayısal değerleri toplanarak aday sıralaması yapılacaktır. Eşitlik durumunda kamuda 

geçen hizmeti daha fazla olan aday üst sıraya yazılacaktır. Kamuda geçen hizmetlerinin de eşit 
olması durumunda Kamu İç Denetim Sertifikası Puanı yüksek olan aday üst sırada olacak şekilde 
sıralama yapılacaktır. Başvuran adaylara ait sıralama listesi Üniversitemiz kurumsal web sayfası 
(www.dicle.edu.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir. 

Başvuru sahiplerinin kamu iç denetçi sertifikalarının kullanım durumu İç Denetim 
Koordinasyon Kurulu (İDKK)' dan teyit edildikten sonra sertifikaları kullanılamayacak olan 
adaylar sıralamadan çıkarılacaktır. Rektörlüğümüzce kurulacak bir komisyon tarafından 
Sertifikası geçerli olan adaylardan kadro adedinin 3 (üç) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. 
Mülakata çağrılacak aday listesi, mülakat tarihi, mülakat saati ve mülakat yeri yine kurumsal web 
sayfamızda duyurulacaktır. Rektörlüğümüzce kurulan komisyon tarafından yapılacak 
değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar mülakat tarihinden sonra en geç 10 iş 
günü içerisinde www.dicle.edu.tr adresinden ilan edilecektir. 

-Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
-Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgeleri Rektörlüğümüz Personel Daire 

Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 
V- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER: 
- Başvuru Dilekçesi 
- Nüfus Kimlik Fotokopisi 
- Özgeçmiş 
- Mezuniyet belgesinin aslı veya Onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının 

getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca 
tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.) 

- Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. 
- Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının 

getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca 
tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.) 

- 2 adet Fotoğraf. 
- Kurumundan onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış hizmet belgesi (HİTAP). 
- Adli sicil belgesi (e-Devlet çıktısı) 
Adres: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı  
İlanen duyurulur. 7240/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi 
alınacaktır. 

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (onbeş) gündür. Kadrolara 
müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki 
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. 
Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca 
araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, 
nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de 
pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 
şahsen başvuracaklardır. 

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri 
dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik 
belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde, 
dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük 
Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri 
dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim 
belgeleri, 2 adet fotoğraf ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını 
dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe 
aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır. 

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38’ inci 
maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim 
üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak 
başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru 
şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilenlerin başvuruları ile postayla yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine 
başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir. 

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz 
web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 
Gerekli görülmesi hâlinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doktor öğretim üyesi kadrosuna 
profesör ve doçentler müracaat edemezler. 

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) 
çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur. 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2021 – Sayı : 31564 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM DALI/ 

PROG. 
KADRO UNVANI DERECE ADET 

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Milletlerarası Hukuk 
Doktor Öğretim 

Üyesi(1) 
1 1 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi 
Doktor Öğretim 

Üyesi (2) 
1 1 

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Doçent(3) 1 1 

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Doçent(4) 1 1 

Mühendislik Fakültesi 
Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 
Elektrik Tesisleri 

Doktor Öğretim 
Üyesi(5) 

1 1 

Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 
Görsel Sanatlar Görsel Sanatlar Doçent(6) 1 1 

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri 
Histoloji ve 
Embriyoloji 

Profesör(7) 1 1 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 
Ortopedi ve 

Travmatoloji 
Profesör(8) 1 1 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör(9) 1 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Profesör(10) 1 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Profesör(11) 1 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Deri ve Zührevi 

Hastalıkları 
Profesör(12) 1 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör(13) 1 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Profesör(14) 1 1 

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya 
Doktor Öğretim 

Üyesi(15) 
1 1 

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Doçent(16) 1 1 

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Doçent(17) 1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 

Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

Eğitim Programları 

ve Öğretim 
Doçent(18) 1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi 
Fen Bilgisi Eğitimi Doçent(19) 1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 

Fakültesi 
Yabancı Diller Eğitimi 

Fransız Dili ve 

Eğitimi 
Profesör(20) 1 1 

Atatürk Sağlık 

Yüksekokulu 
Hemşirelik Hemşirelik 

Doktor Öğretim 

Üyesi(21) 
1 1 

Diyarbakır Tarım 

Meslek Yüksekokulu 

Bitkisel ve Hayvansal 

Üretim 
Organik Tarım Profesör(22) 1 1 
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AÇIKLAMALAR 
1. Yüksek lisans ve doktorasını Özel Hukuk (Milletlerarası Hukuk) alanında yapmış 

olmak. 
2. Lisansüstü eğitimini Hastane İşletmeciliği ve Sağlık Yönetimi alanında tamamlamış 

olmak. 
3. İnşaat Mühendisliği (Hidroloji) alanında doçentliğini almış olup yeraltı suları 

potansiyelleri üzerine çalışmaları olmak. 
4. İnşaat Mühendisliği (Betonarme Yapılar) alanında doçentliğini almış olup betonarme 

yapıların deprem performansı konusunda çalışmaları olmak. 
5. Lisans ve lisansüstü eğitimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamış 

olup alternatif akım-alternatif akım çeviricileri konusunda çalışmaları olmak. 
6. Plastik Sanatlar bilim/sanat alanında doçentliğini almış olmak. 
7. Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. 
8. Ortopedi ve Travmatoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. 
9. Genel Cerrahi bilim alanında doçentliğini almış olmak. 
10. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olup yeni doğan 

yoğun bakım alanında deneyimi olmak. 
11. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olup çocuklarda 

fleksible bronkoskopi deneyimi olmak. 
12. Deri ve Zührevi Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak. 
13. Nöroloji bilim alanında doçentliğini almış olup girişimsel nöroloji alanında deneyimi 

olmak. 
14. Aile Hekimliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. 
15. Tıp Fakültesi mezunu olup tıpta uzmanlığını Tıbbi Biyokimya alanında yapmış 

olmak. 
16. Klasik Türk Edebiyatı bilim alanında doçentliğini almış olup klasik dönem edebî 

muhitleriyle ilgili çalışmaları olmak. 
17. Bahçe Bitkileri veya Tarım Ekonomisi bilim alanında doçentliğini almış olup 

tarımsal örgütlenmeler konusunda çalışmaları olmak. 
18. Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) bilim alanında doçentliğini almış 

olup bireysel yenilikçilik konusunda çalışmaları olmak. 
19. Kimya (Fiziksel Kimya) alanında doçentliğini almış olup kimya eğitimi konusunda 

çalışmaları olmak. 
20. Batı Dilleri ve Edebiyatları bilim alanında doçentliğini almış olup Fransız Dili ve 

Edebiyatı alanında çalışmaları olmak. 
21. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olup 

ilgili alanda tamamlayıcı tedavi yöntemleri konusunda çalışmaları olmak. 
22. Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında doçentliğini almış olup tıbbi ve 

aromatik bitkiler konusunda çalışmaları olmak. 
İlan olunur. 7198/1-1 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 2021 – Sayı : 31564 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden 

karşılanmak üzere) 657 sayılı Kanununun 4. maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2’nci maddenin (b) fıkrası uyarınca 
Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) 
grubu KPSSP93puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli 
personel alınacaktır. 

GİDERLERİ ÖZEL BÜTÇEDEN KARŞILANACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 

NİTELİK 
KODU 

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 

1 Hemşire 40 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. 

2 
Sağlık Teknikeri 
(EMG + EEG) 

2 
Elektronörofizyoloji  önlisans  programından 
mezun olmak. 

3 
Sağlık Teknikeri 

(Radyoloji Teknikeri) 
8 

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön 
lisans programlarının birinden mezun olmak. 

4 
Sağlık Teknikeri 

(Patoloji Teknikeri) 
2 

Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar 
Teknikleri ön lisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

5 
Sağlık Teknikeri 

(Laboratuvar 
Teknikeri) 

4 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Sağlık 
Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar ön lisans 
programlarının birinden 

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde 
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 

Genel Şartlar: 
a) Türk Vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş 
olmak, 

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya 
sözleşmesi fesih edilmemiş olmak, 

g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. 
2- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak 

Arşiv Araştırması sonucunda atanmaya engel hali bulunmamak. 
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3- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi 
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya 
sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlenen 
istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl 
geçmiş olmak. 

4- 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak. 
5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ : 
1- Başvurular; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, 

üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecek link üzerinden 
e-Devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır. 

2- Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme 
okunaklı olacak şekilde yükleyeceklerdir. 

3- Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir. 
4- Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek 

olup, bu şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI: 
Yerleştirme işlemlerinde, ön lisans mezunları için 2020/KPSS P93 ve lisans mezunları 

için 2020/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Puanlarının eşit olması 
halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik 
tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar ile işe başlamaları için gerekli evrakın teslim 
edileceği yer ve zaman gibi açıklamalar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç10 (on) iş günü 
içerisinde(www.hmku.edu.tr/www.mku.edu.tr) web adresinde ilan edilecektir. 

Her pozisyonun 2 (İki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak kazanan 
adayların süresi içerisinde atanmak üzere başvurusu yapmaması, hakkından feragat etmesi veya 
aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme 
yapılacaktır. Yedekten çağrılacaklarla ilgili duyurular Üniversitemiz web sayfasından 
(www.hmku.edu.tr/www.mku.edu.tr) ilan edilecektir. Adayların çağrılmasında ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

Gerçeğe aykırı belge verenlerin veya beyanda bulunanların veya herhangi bir şekilde 
gerçeği saklayarak başvuru yapanların tespit edilmesi halinde sözleşmesi yapılmayacak, sözleşme 
yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır. 

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 
1- Öğrenim belgesi (Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-Devletten indirilecek 

mezun belgesi karekod ve barkodu okunaklı olacaktır) 
2- KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır)  
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi 
4- Fotoğraf 
  7066/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kırklareli Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/5/2021 Tarihli ve 2018/9004 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2021 Tarihli ve 2020/22495 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


