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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN

TAŞINMAZ TEMİNİ İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında

Kurum tarafından yürütülecek taşınmaz temini uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar ile önli-
sans veya lisans sahiplerinin taşınmaz temininden kaynaklı hak ve yükümlülüklerinin belir-
lenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası

Kanunu, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 14/3/2013 tarihli ve 6446
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde Kurum tarafından yapılacak taşınmaz temini iş-
lemleri ile Kurumun ve önlisans/lisans sahibi tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının
belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Dü-

zenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6446 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
b) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,
c) Kanun: 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununu,
ç) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
d) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

T.C.
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e) Lüzum Kararı: 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa göre
alınan ve kamu yararı kararı yerine de geçen kararı,

f) OSB: Organize Sanayi Bölgesini,
g) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar, ilgili mevzuattaki anlam ve kap-

sama sahiptir.
İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Hazırlık İşlemleri
Başvuru usulü
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen taşınmaz temini işlemlerine

ilişkin başvurular, önlisans/lisans sahibi tüzel kişilerce elektronik ortamda veya yazılı olarak
Kuruma yapılır.

(2) Başvuruların hangi usulle yapılacağı ile başvurularda sunulacak bilgi ve belgelere
ilişkin hususlar Kurum internet sitesinden ilan edilir.

Bilgi belge talebi
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında taşınmaz temini başvurusu yapacak olan

özel hukuk tüzel kişileri, kamulaştırma planları hazırlamak amacıyla kadastral bilgi ve belgeler
ile tapu, nüfus kaydı gibi kamu kurumlarından elde edilebilecek ilgili belge ve kayıtların temini
için Kuruma başvuruda bulunabilir.

Kadastro kontrol başvuruları
MADDE 7 – (1) Kadastro kontrol başvuruları, önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel

kişisi yetkililerince Kurum tarafından belirlenecek usule uygun olarak yazılı veya elektronik
ortamda yapılır.

(2) Kadastro mevzuatının gerektirdiği ve Kurum tarafından belirlenen belgeler ile bir-
likte, taşınmazların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planlar ile proje unsurla-
rının gösterildiği genel vaziyet planının yer aldığı taşınmaz temin dosyası hazırlanarak Kuruma
sunulur.

(3) Kadastrosu yapılmamış olan taşınmazlarla ilgili işlemler Kanunun 9 uncu ve 19 uncu
maddeleri hükümlerine göre yürütülür.

Kadastro incelemesi
MADDE 8 – (1) Kurum tarafından değerlendirilen ve uygun görülen taşınmaz temini

dosyaları, teknik olarak incelenmesi ve onaylanması amacıyla ilgili kadastro müdürlüklerine
iletilir. Kadastro müdürlüklerince kontrolü yapılan dosyalar, taşınmaz temini işlemlerine devam
edilmek üzere Kuruma sunulur.

Taşınmaz temini başvurusu
MADDE 9 – (1) Taşınmaz temini başvuruları, 5 inci madde hükümleri çerçevesinde

yapılır.
(2) Başvuruda bulunabilmek için taşınmaz temini dosyasında, ilgili mevzuat ve/veya

önlisans/lisans hükümlerinde taşınmaz temini işlemlerine engel teşkil edecek bir hususun bu-
lunmaması gerekir.

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak temin işlemlerine konu tesisler

için gerekli olan taşınmazların tarımsal nitelik taşıması veya büyük ova koruma alanı ilan edilen
tarım arazileri kapsamında yer alması halinde taşınmazların amaç dışı kullanım izni talebi, Ta-
rım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen bilgi ve belgelere uygun olarak hazırlanan dosya
ile birlikte Kuruma yapılır. Amaç dışı kullanım izni işlemleri aşağıda belirtilen usullere göre
yürütülür:

a) Tarımsal nitelikli taşınmazların amaç dışı kullanım izni talebi Kurul/Kurum tarafın-
dan değerlendirilir, uygun bulunması halinde 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma
ve Arazi Kullanımı Kanununa göre işlem tesis edilmek üzere ilgili valiliğe iletilir.
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b) Büyük ova kapsamında kalan taşınmazların amaç dışı kullanım izin talebi Kurul ta-
rafından değerlendirilir, taşınmazların amaç dışı kullanımında kamu yararı bulunduğuna karar
verilmesi halinde konunun 5403 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre işlem tesis edilmek
üzere teknik rapor ve ekleri ile birlikte Bakanlığa intikaline karar verilir.

c) Yenilenebilir enerji kaynağına dayalı olmayan elektrik üretim tesisleri ile doğal gaz
ve 5015 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamındaki petrol tesisleri için 5403 sayılı Kanunun
13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre; yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik
üretim tesisleri için ise 5403 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine
göre işlem tesis edilir.

Zeytinlik alanları
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak taşınmaz temini işlemlerine

konu zeytinlik alanların amaç dışı kullanım talebi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından be-
lirlenen bilgi ve belgelere uygun olarak hazırlanan dosya ile birlikte Kuruma yapılır. Talep Ku-
rul/Kurum tarafından değerlendirildikten sonra 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin
Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanununa göre işlem tesis edilmek üzere ilgili
valiliğe iletilir.

Tahsis amacı değişikliği
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak taşınmaz temini işlemlerine

konu taşınmazların 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında yer alması ha-
linde, tahsis amacı değişikliği talebi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen bilgi ve
belgelere uygun olarak hazırlanan dosya ile birlikte Kuruma yapılır. Kurumca uygun görülen
talep, hazırlanan dosya ile birlikte 4342 sayılı Kanun gereğince işlem tesis edilmek üzere ilgili
valiliğe iletilir.

(2) Tahsis amacı değişikliği yapılarak Hazine adına tescil edilen taşınmazlar hakkında
önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisinin talebi üzerine, 24 üncü ve 26 ncı maddelere
göre işlemler yürütülür.

Taahhütname
MADDE 13 – (1) Taşınmaz temini talebinde bulunan önlisans/lisans sahibi özel hukuk

tüzel kişisi, kamulaştırma, devir, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni, kiralama gibi işlemlere iliş-
kin bedeller ve projeden kaynaklı tazminatlar ile bu işlemlere ilişkin diğer bütün giderlerin
karşılanacak olduğuna dair taahhütnameyi Kuruma verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşınmaz Temini İşlemleri

Kamu yararı kararı ve lüzum kararı
MADDE 14 – (1) 6446 sayılı Kanun ve 5015 sayılı Kanun kapsamında alınan kamu-

laştırma kararları kamu yararı kararı yerine de geçer. 4646 sayılı Kanuna konu faaliyetlerin ge-
rektirdiği tesislerin kamulaştırma işlemleri için kamu yararı kararı yerine geçmek üzere lüzum
kararı alınır.

(2) Yenilenebilir enerji kaynağına dayalı olmayan elektrik üretim tesisleri kapsamında
yer alan tarım arazilerinin amaç dışı kullanım işlemleri veya bu Yönetmelik kapsamında temini
mümkün olan ancak, önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri tarafından Kuruma başvuru
yapılmadan temin edilen taşınmazların amaç dışı kullanımı veya imar ve benzeri izinler için
ihtiyaç duyulması halinde kamu yararı kararı alınır.

Kamulaştırma kararı
MADDE 15 – (1) Önlisansa/lisansa dayalı faaliyete konu tesisler için gerekli olan özel

mülkiyete ait taşınmazların kamulaştırılması talebi Kurum tarafından değerlendirilir, uygun
görülmesi halinde Kurul tarafından taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilir.

(2) Önlisansa/lisansa dayalı faaliyete konu tesisler için özel mülkiyete ait taşınmazın
yüksekliğine veya derinliğine ihtiyaç duyulması halinde talep Kurum tarafından değerlendirilir,
uygun görülmesi halinde Kurul tarafından taşınmaz üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı
kurulmasına karar verilir.
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Tapuya şerh verilmesi
MADDE 16 – (1) Kurulca kamulaştırma kararı alınan taşınmazlar hakkında Kurumun

talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce Kanunun 7 nci maddesine göre şerh işlemi tesis edilir.
(2) Üzerinde kamulaştırma şerhi bulunan taşınmazda satış, devir, intikal veya taşınmaz

üzerinde ipotek tesisi gibi işlemlerin gerekli olduğu hallerde, mevcut şerhin, yeni ihdas edilecek
tescil ve kayıtlarda muhafaza edilmesi şartıyla, Kurumdan herhangi bir beyan almaya gerek
olmadan, ilgili tapu idaresince gerekli işlemler tesis edilir. Ancak yapılan işlem hakkında Ku-
ruma bilgi verilir.

Kıymet takdir komisyonu ve bedel tespiti
MADDE 17 – (1) Tahmini kamulaştırma ve/veya devir bedelini tespit etmek amacıyla

Başkan tarafından en az üç kişiden oluşan bir veya birden fazla kıymet takdir komisyonu gö-
revlendirilir.

(2) Bedel tespitine esas olmak üzere Kurum veya önlisans/lisans sahibi tüzel kişi tara-
fından değerleme raporu hazırlattırılır. Değerleme raporları, Kanunun 15 inci maddesinde be-
lirtilen niteliklere haiz kişiler tarafından, Kanunun 11 inci ve 12 nci maddelerine uygun olarak
düzenlenir. Kıymet takdir komisyonu, değerleme raporlarını ve/veya taşınmazın bedelinin tes-
pitine ilişkin mahkeme kararını esas alarak veya gerekmesi halinde doğrudan, kıymet takdir
raporunu düzenler.

Tebligat
MADDE 18 – (1) Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazı pazarlıkla satın almak

için toplantı yeri, tarihi ve saati ile kamulaştırma işlemlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı tebligat
metni resmi yazı ile taşınmazın her bir malikinin bilinen en son adresine veya adres kayıt sis-
teminde yer alan adresine 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 6/12/2018 tarihli
ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümlerine
göre Kurum tarafından tebliğ edilir.

(2) Birden fazla taşınmazı kamulaştırılan malike, kamulaştırılan taşınmazlarının tamamı
listelenerek tek bir tebligat gönderilebilir. Tebligatlar toplantı tarihinin en az on beş gün önce-
sinden gönderilir.

Uzlaşma komisyonu ve uzlaşma görüşmesi
MADDE 19 – (1) Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazları pazarlıkla satın alma

işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak üzere Başkan tarafından en az üç kişiden oluşan bir
veya birden fazla uzlaşma komisyonu görevlendirilir. Uzlaşma komisyonu ile kamulaştırılan
taşınmazın maliki veya yasal temsilcisi arasında toplantı yapılır. Vekil ile temsilde noter onaylı
vekaletnamenin, vasi ve kayyım ile temsilde ise mahkeme kararının aslı veya onaylı suretinin
uzlaşma komisyonuna sunulması zorunludur.

(2) Kısmen kamulaştırılan paylı mülkiyete konu taşınmazlarda daha evvel paydaşlar
arasında fiilen bölüşüm var ise yapılacak uzlaşma toplantısının taşınmazı fiili tasarrufunda bu-
lunduran paydaş ile yürütülebilmesi için diğer paydaşlar tarafından verilmiş noter onaylı mu-
vafakatname istenir. Aksi takdirde uzlaşma toplantısı tüm malikler huzurunda yapılır.

(3) Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcileri ile bedel üzerinde uzlaşma sağlanması ha-
linde taşınmazın pazarlıkla ve anlaşarak satılmasına, kısmen kamulaştırmalarda taşınmazın if-
razına ve taşınmazın tapu siciline tesciline ilişkin uzlaşma tutanağı düzenlenir. Düzenlenen uz-
laşma tutanağı, kamulaştırma işlemlerine ilişkin diğer belgeler ile birlikte taşınmazı tapuda
Hazine adına tescil etmek üzere ilgili kadastro ve tapu müdürlüklerine gönderilir.

Bedel tespiti ve tescil davası
MADDE 20 – (1) Taşınmaz malikinin uzlaşma toplantısına katılmaması, uzlaşmayı ka-

bul etmemesi veya uzlaşma tutanağını imzalamaktan imtina etmesi durumlarında uzlaşmazlık
tutanağı düzenlenir. Uzlaşmazlık tutanağı düzenlenen taşınmazlar hakkında Başkan tarafından
verilen vekaletname hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş ve/veya görevlendirilmiş avukat
tarafından Kurumca yapılan bildirimden itibaren otuz gün içerisinde Kanunun 10 uncu maddesi
çerçevesinde yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinde bedel tespiti ve tescil davası açılır.
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Kamulaştırma kararına karşı iptal davası
MADDE 21 – (1) Kurul tarafından alınan kamulaştırma kararına karşı idari yargı mer-

cilerince iptal veya yürütmenin durdurulması kararı verilmesi ve kararın Kuruma tebliği ha-
linde, karardaki gerekçeler dikkate alınarak uygulanmak üzere taraflara bildirilir, Kurul tara-
fından ayrıca herhangi bir karar alınmaz. Mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması kara-
rının kaldırılmasına veya kamulaştırmaya ilişkin verilen iptal kararının üst mahkeme tarafından
kaldırılmasına/iptal edilmesine/bozulmasına kadar kamulaştırmaya ilişkin herhangi bir işlem
yapılmaz.

(2) Kurul tarafından alınan taşınmaz teminine ilişkin kararların idari yargı mercileri ta-
rafından iptal edilmesi halinde, iptal gerekçeleri dikkate alınarak, yeniden taşınmaz temini iş-
lemlerine başlanılabilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların devri
MADDE 22 – (1) Önlisansa/lisansa dayalı faaliyete konu tesisler için kamu tüzel kişisi

adına kayıtlı taşınmazın mülkiyetine, yüksekliğine veya derinliğine ihtiyaç duyulması halinde
Kurumdan taşınmazın mülkiyetinin/irtifak hakkının devri talebinde bulunulur. Devir talebi Ku-
rum tarafından değerlendirilir, uygun görülmesi halinde Kurul tarafından taşınmaz hakkında
Kanunun 30 uncu maddesinin uygulanmasına karar verilir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki taşınmazın bedeli, Kıymet Takdir Komisyonu tarafından,
17 nci madde ve devamında belirtilen hükümler esas alınarak belirlenir. Belirlenen bedel, ta-
şınmaz maliki kamu tüzel kişisine yazılı olarak bildirilir. Kamu tüzel kişisi, taşınmazın ve/veya
irtifak hakkının tapuda Hazine adına tescilini ve takdir edilen bedele ilişkin görüşünü altmış
gün içinde Kuruma bildirir.

(3) Mülkiyet ve/veya irtifak hakkının devrine muvafakat edilen taşınmazın bedeli ilgili
önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi tarafından kamu tüzel kişisi hesabına yatırılır.

(4) Kamu tüzel kişisinin, Kurum tarafından yapılan devir talebine altmış gün içinde ce-
vap vermemesi veya devre muvafakat etmemesi halinde uyuşmazlık, Kurumun başvurusu üze-
rine Danıştay ilgili idari dairesince incelenerek karara bağlanır.

(5) Kamu tüzel kişisi tarafından devire muvafakat edilmekle birlikte bedelde anlaşma
sağlanamadığı takdirde; devirde anlaşma tarihinden veya Danıştay kararının tebliği tarihinden
otuz gün içinde, Kanunun 10 uncu maddesine göre yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine başvu-
rularak bedel tespiti ve taşınmazın Hazine adına tescili talep edilir.

(6) Bu suretle devralınan taşınmaz veya irtifak hakkı, sahibinden kamulaştırma yolu
ile edinilmiş sayılır ve devir amacı veya Kurumun izni dışında başkaca bir amaçla kullanıla-
maz.

Tescil
MADDE 23 – (1) Kamulaştırma ve/veya devir yoluyla elde edilen taşınmazların mül-

kiyeti ve/veya üzerindeki sınırlı ayni haklar üretim tesislerinin mülkiyetine sahip olan ilgili ka-
mu kurum veya kuruluşu adına, bunların bulunmaması halinde ise Hazine adına tescil edilir.
Hazine adına tescil edilen taşınmazlar üzerinde, herhangi bir karar alınmasına veya Kurumdan
talepte bulunulmasına gerek olmaksızın lisans süresi boyunca lisans sahibi özel hukuk tüzel
kişisi lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir ve/veya kullanma izni verilir. Bu işlemlere konu
edilemeyecek olanlar için ise bedel alınmaksızın kiralama yapılır.

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
yerlerde irtifak hakkı ve kullanma izni

MADDE 24 – (1) Önlisansa/lisansa dayalı faaliyete konu tesisler için gerekli olan Ha-
zinenin özel mülkiyetinde bulunan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında yer alan taşın-
mazlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni talebi Kurum tarafından değer-
lendirilir, uygun görülmesi halinde Kurul tarafından irtifak hakkı tesis edilmesine veya kul-
lanma izni verilmesine karar verilir.
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(2) İrtifak hakkı tesisine veya kullanma izni verilmesine karar verilen taşınmazlar hak-
kında ilgili idarece önlisans süresi boyunca önlisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi lehine bedeli
karşılığında ön izin verilir; lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi için ise lisans süresi boyunca
bedeli karşılığında irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. Bunlara ilişkin sözleş-
melerin bir örneği Kuruma gönderilir.

Bedelsiz kullanma izni
MADDE 25 – (1) Önlisansa/lisansa tabi tesis alanında yer alan ve satın alma, kamu-

laştırma veya devir yoluyla taşınmaz temini sağlanan ancak niteliği gereği 21/6/1987 tarihli
ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesi kapsamında tapuda tescil ve sınırlandır-
maya tabi olmayan yol ve göl alanı olarak kullanılacak olan taşınmazlar tapudan terkin edilir.
Terkin işlemi yapıldıktan sonra ilgili İdare tarafından lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi lehine
lisans süresi boyunca bedelsiz kullanma izni verilir.

(2) 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında yer alan hidroelektrik üretim tesisle-
rinin rezervuar alanında bulunan Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm
ve tasarrufu altındaki yerlerin bedelsiz kullanımı için önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel
kişileri tarafından Kuruma başvuruda bulunulur, talebin Kurul tarafından uygun görülmesi ha-
linde önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisine ilgili idare tarafından bedelsiz kullanma
izni verilir.

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
yerlerde kiralama

MADDE 26 – (1) Önlisansa/lisansa dayalı faaliyete konu tesislerde ulaşım yolu için
gerekli olan Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altın-
daki yerler üzerinde kiralama yapılması talebi Kurum tarafından değerlendirilir, uygun görül-
mesi halinde kiralanmasına Kurul tarafından karar verilir.

(2) Hazinenin özel mülkiyetinde ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde
önlisansa/lisansa dayalı faaliyete konu tesisler için ihtiyaç duyulan geçici ulaşım yolu ile Çev-
resel Etki Değerlendirme Raporunda belirlenen veya ilgili valilik tarafından uygun görüş bil-
dirilen şantiye sahası, depo sahası, beton santral alanı ve pasa döküm sahası gibi yerlerin kira-
lanması talebi Kurum tarafından değerlendirilir, uygun görülmesi halinde tesisin inşaat dönemi
dikkate alınarak Kurul tarafından ihtiyaç süresince kiralama kararı verilebilir.

(3) Kiralama kararına konu taşınmazlar hakkında ilgili idare tarafından lisans süresi
veya Kurul kararında belirlenen kira süresi boyunca önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel ki-
şisi lehine bedeli karşılığında kiralama yapılır. Bunlara ilişkin sözleşmelerin bir örneği Kuruma
gönderilir.

Acele kamulaştırma
MADDE 27 – (1) Önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi tarafından, acele ka-

mulaştırmayı gerektirecek teknik, ekonomik ve çevresel değerlendirmeyi ihtiva eden gerekçeli
rapor düzenlenerek Kuruma sunulur. Acele kamulaştırma talebi ve gerekçeli raporun içeriği
Kurumca değerlendirilir, uygun görülmesi halinde Kurul tarafından Kanunun 27 nci maddesi
gereğince karar alınmak üzere Cumhurbaşkanlığına başvurulmasına karar verilir.

(2) Cumhurbaşkanı tarafından verilen acele kamulaştırmaya ilişkin kararın Resmî Ga-
zete’de yayımlanmasını müteakip Kurum tarafından yapılan bildirimden itibaren 30 gün içe-
risinde acele el koyma davaları açılır. Mahkeme tarafından verilecek acele el koyma kararı
sonrasında, Kanunun 8 inci maddesine göre satın alma yoluyla kamulaştırılamayan taşınmazlar
hakkında Kanunun 10 uncu maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılır.

Projeden etkilenen alanların kamulaştırılması
MADDE 28 – (1) Önlisans veya lisansa konu faaliyetler kapsamında heyelan ve benzeri

öngörülemeyen durumların ortaya çıktığının ve/veya kısmi kamulaştırmalarda taşınmazın arta
kalan bölümünde ekonomik ve fiili kullanım imkanının kalmadığının Kurum veya diğer kamu
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kurumlarınca tespit edilmesi halinde, malikin de rızası gözetilerek, önlisans/lisans sahibi özel
hukuk tüzel kişisinin talebi üzerine veya muvafakati aranmaksızın taşınmazın kamulaştırılma-
sına Kurul tarafından resen karar verilebilir.

(2) Rezervuar tipi hidroelektrik santrallerin kurulabilmesi amacıyla yapılan kamulaş-
tırmalarda, kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığı hususu Kurumca ilan edilir. Taşınmaz ma-
liklerince başvuru yapılması halinde, Kanun ve 23/10/2019 tarihli ve 1074 sayılı Cumhurbaş-
kanı Kararı ile yürürlüğe konulan Baraj İnşası İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma
Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre işlemler yürütülür.

Taşınmaz temininden vazgeçme
MADDE 29 – (1) Projede değişiklik yapılması halinde daha önce taşınmaz teminine

ilişkin Kurul tarafından alınan kararlar revize edilebilir veya kararlardan vazgeçilebilir.
(2) Proje kapsamında kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilen taşınmazlara; projede

revizyona gidilmesi, önlisanstan lisans aşamasına geçilememesi, lisansın sonlandırılması veya
iptal edilmesi nedeniyle ihtiyaç kalmaması halinde bu durum maliklere bildirilir. Bildirim ta-
rihinden itibaren 1 yıl içerisinde geri alma başvurusunda bulunan maliklere ait taşınmazların
kamulaştırma kararları Kurul tarafından iptal edilir. Kamulaştırma bedelinin iadesi şartıyla ta-
şınmazın geri alınması işlemleri önlisans/lisans sahibi tüzel kişi ile birlikte taşınmazın malik
veya mirasçıları tarafından yürütülür. Geri alınması talebinde bulunulmayan taşınmazlar Hazine
uhdesinde kalır ve bu taşınmazlar üzerinde önlisansa/lisansa dayalı haklar ileri sürülemez.

(3) İrtifak hakkı tesisi, kullanma izni verilmesi veya kiralama kararlarından vazgeçil-
mesi halinde ise bunlara ilişkin sözleşmelerde yer alan tazmin hükümlerine göre işlem tesis
edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlık İşlemleri

Kurum dışından vekil tayini
MADDE 30 – (1) Önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri, Kurum tarafından

istenilmesi halinde Kurumu temsilde görevlendirilecek yeter sayıda avukatı bildirmekle yü-
kümlüdür.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde önlisansa/lisansa dayalı faaliyete konu tesislerin taşınmaz
temini kapsamında kalan taşınmazlarla ilgili davaları açmak, yürütmek, tesislerle ilgili Kuruma
karşı açılabilecek diğer davaları yürütmek, gerekirse idari yargıda açılacak davalara katılmak
ve davalarla ilgili Kurum tarafından verilen görevleri yerine getirmek üzere Başkan tarafından
vekil tayin edilebilir. Vekil tayini için Kurul tarafından belirlenecek bilgi ve belgeler, önlisans/li-
sans sahibi özel hukuk tüzel kişisi tarafından Kuruma sunulur.

(3) Avukatın alacağı ücret ve diğer giderler önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi
tarafından ödenir. Avukatın alacağı ücret, avukat ile önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel
kişisi arasında yapılacak ücret sözleşmesi ile belirlenir. Kurum, avukat ile imzalanan sözleş-
melerden kaynaklı tazminatlardan ve diğer giderlerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Davaların açılması, takibi ve sorumluluk
MADDE 31 – (1) Davalar, verilen vekaletname hükümlerine göre ve Başkanın yetki-

lendirmesiyle açılır. Avukat, davaları zamanında açmak, takip etmek ve sonuçlandırmak, Ku-
rum tarafından tevdi edilen iş, işlem ve talimatlar ile vekalet sözleşmesi hükümlerini zamanında
ve eksiksiz yerine getirmek, projeyle direkt veya dolaylı şekilde alakalı olan taşınmazlarla ilgili
Kurum aleyhine açılacak dava ve icra takiplerini yapmak, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında
ve eksiksiz mahkemeye sunmakla yükümlüdür.

(2) Avukat açılan davaları, dava safahatlarını, kesinleşen mahkeme kararlarını, tescil
hükmüne göre düzenlenen tapu kayıt örneklerini, istinaf ve temyiz başvuru ve yargılamalarını
Kurumca belirlenen süreler içerisinde rapor, bilgi ve belge halinde Kuruma sunmak zorunda-
dır.
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(3) Verilen vekaletname hükümleri kapsamında açılması gereken veya görülen davalarla
ilgili sorumluluk vekil tayin edilen avukat ile önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisine
ait olur.

(4) Önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri, vekaletname verilen avukatların ve-
kalet görevini icra ederken davaların takibi, yürütülmesi, sonuçlandırılması ile ilgili Kurumu
zarara uğratmaları halinde ortaya çıkacak her türlü zararı karşılamak, adli ve idari davalar ile
icra takibi nedeniyle tahakkuk edecek vekalet ücreti, yargılama ve diğer giderleri karşılamakla
yükümlüdür.

Vekaletin sonlanması
MADDE 32 – (1) Vekil tayin edilen avukat, Başkan tarafından azledilebilir. Vekalet-

name ile yetkilendirilen avukat önceden Kuruma yazılı olarak başvurmak şartı ile vekillikten
çekilebilir. Vekillikten çekilen avukata azil hükümleri uygulanır. Ölüm, avukatlık yetkisinin
kaybedilmesi, avukatlık ruhsatnamesinin iptali durumunda vekalet ilişkisi kendiliğinden sona
erer.

(2) Avukatın azli, istifası veya hak ve yetkisini kaybetmesinden kaynaklanan her türlü
sorumluluk ile 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerinden ve vekalet
ve ücret sözleşmesinden kaynaklı her türlü hak ve alacakların ödenmesi yükümlülüğü
önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisine aittir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Teminatın Alınması, Kullanılması ve İadesi

Teminat
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülecek taşınmaz temini işlemlerine

konu bedellerin hak sahiplerine ödenmesinde yaşanabilecek gecikme veya mağduriyetlerin ön-
lenmesi, Kurum aleyhine açılacak dava ve icra takiplerinden kaynaklı ödemeler, her türlü taz-
minat ve her türlü gider ile diğer zararları karşılamak amacıyla önlisans/lisans sahibi özel hukuk
tüzel kişisi tarafından Kurumca belirlenecek miktarda nakit veya teyit yazısı ile birlikte kesin
ve süresiz teminat mektubu Kuruma sunulur.

(2) Doğal gaz dağıtım tesislerinin gerektirdiği taşınmaz temini işlemlerinde teminat is-
tenmez. Ancak talep edilen taşınmazların yatırım programında yer aldığına dair beyanın dağıtım
lisansına sahip özel hukuk tüzel kişisi tarafından Kuruma sunulması gerekir.

(3) Teminat tutarı, taşınmaz temini işlemlerinin gerektirdiği her türlü bedel, ücret, gider
ve masraflar dikkate alınarak Kurum tarafından belirlenir. Belirlenen teminat veya doğal gaz
dağıtım tesisleri kapsamında talep edilen belge Kuruma sunulmadan uzlaşma görüşmelerine
ilişkin işlemlere başlanmaz.

Teminatın kullanılması
MADDE 34 – (1) Taşınmaz temini ve kamulaştırmasız el atma işlemlerinden kaynaklı

her türlü bedel ile diğer giderlere konu olan borçların ödenmemesi halinde teminatın kullanı-
lacağı hususu önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisine bildirilir. Bildirime rağmen öde-
menin yapılmaması halinde, Kurul tarafından ödeme için teminatın kullanılmasına karar verilir
ve ödemeye ilişkin işlemler Kurum tarafından yürütülür.

(2) Yukarıda sayılan borçların teminat mektubunun nakde çevrilmesinden veya Kurum-
ca muhafaza edilen nakdi bedelden karşılanmasından sonra varsa arta kalan kısım teminat ola-
rak muhafaza edilir, devam eden riskler açısından eksik kalan tutar kadar ek teminat alınır.

Teminatın iadesi
MADDE 35 – (1) Taşınmaz temini işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getiril-

diğinin önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri tarafından belgelenmesi ve yine taşınmaz
temini işlemleri nedeniyle Kurum aleyhine sonradan ortaya çıkacak bedellerin karşılanacağının
taahhüt edilmesi halinde Kuruma sunulan teminat iade edilebilir. Yükümlülüklerin bir kısmının
yerine getirildiğinin belgelenmesi halinde ise tamamlanmayan işlemler için Kurum tarafından
belirlenecek yeni bir teminatın Kuruma sunulması durumunda daha önce verilen teminat iade
edilebilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Lisanssız üretim
MADDE 36 – (1) Lisanssız elektrik üretim faaliyeti kapsamında taşınmaz temini veya

taşınmazın kullanımına ilişkin talepler hakkında Kurum tarafından herhangi bir işlem tesis
edilmez ve Kurul tarafından herhangi bir karar alınmaz.

OSB içerisinde yer alan tesisler
MADDE 37 – (1) OSB içerisindeki elektrik üretim tesisleri ile ilgili olarak taşınmaz

teminine ilişkin Kurum tarafından herhangi bir işlem tesis edilmez.
(2) OSB’de kullanılmak üzere OSB içinde yapılacak doğal gaz ve petrol dağıtım hatları

ile dağıtım bölgesi kapsamında OSB içinden geçmesi gereken doğal gaz dağıtım hatlarının ge-
çişi, OSB ile dağıtım lisansına sahip özel hukuk tüzel kişisi arasında yapılacak protokolle sağ-
lanır.

Kamu tüzel kişileri lehine taşınmaz temin işlemleri
MADDE 38 – (1) Elektrik piyasasında üretim, iletim veya dağıtım faaliyetinde bulunan

önlisans/lisans sahibi kamu tüzel kişilerinin önlisansa/lisansa konu faaliyetleri ile ilgili taşınmaz
temini ve taşınmaz temininin gerektirdiği işlemler bu tüzel kişiler tarafından yürütülür, temin
edilen taşınmazların mülkiyet veya sınırlı ayni hakları bu tüzel kişiler adına tescil edilir, kira-
lamalar bu tüzel kişiler adına yapılır.

(2) Elektrik piyasasında faaliyet gösteren kamu tüzel kişilerinin önlisansa/lisansa konu
faaliyetleri gereği ihtiyaç duyacağı Hazinenin özel mülkiyetinde ve/veya Devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki yerler için önlisans/lisans süresince bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir, kira-
lama yapılır veya kullanma izni verilir.

(3) Elektrik Üretim A.Ş. tarafından özelleştirilerek işletme hakkı devredilen tesisler için
lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri tarafından ilave taşınmaz temini talepleri Kurum tarafın-
dan değerlendirilir. Talebin uygun görülmesi halinde Kurulca taşınmaz teminine ilişkin gerekli
kararlar alınır, alınan kararların taşınmaz temini işlemleri Kurum tarafından yürütülür. Temin
edilen taşınmaz ve haklar tapuda Elektrik Üretim A.Ş. adına tescil edilir.

(4) 4646 sayılı Kanun ve 5015 sayılı Kanun kapsamında Boru Hatları ile Petrol Taşıma
A.Ş. tarafından yapılan taşınmaz temini talepleri Kurum tarafından değerlendirilir. Talebin uy-
gun görülmesi halinde Kurulca taşınmaz teminine ilişkin gerekli kararlar alınır. Alınan kararlara
ilişkin işlemler Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından yürütülür.

(5) Kamu tüzel kişilerinin faaliyetlerine konu taşınmaz temini kapsamındaki tarım va-
sıflı taşınmazların amaç dışı kullanım izni alınmasına ilişkin işlemler, 5403 sayılı Kanun ve
3573 sayılı Kanuna göre bu tüzel kişiler tarafından yürütülür.

(6) Kamu tüzel kişileri tarafından yürütülen taşınmaz teminlerinde, mera tahsis amacı
değişikliği gerekmesi halinde buna yönelik işlemler 4342 sayılı Kanuna göre bu tüzel kişiler
tarafından yürütülür.

Yerinde inceleme
MADDE 39 – (1) Başkan tarafından yapılacak görevlendirmeyle; taşınmaz temini uy-

gulamalarını, uygulamalara ilişkin şikâyet konularını, ilave kamulaştırma taleplerini veya ilave
taşınmaz teminine ihtiyaç olup olmadığı hususlarını değerlendirmek amacıyla proje sahasında
inceleme yapılabilir.

Tarım alanlarının izinsiz kullanımı
MADDE 40 – (1) Tarımsal nitelikli taşınmazların amaç dışı kullanım izni alınmadan

taşınmaz üzerinde hiçbir fiili tasarrufta bulunulamaz, bulunulması halinde ortaya çıkacak adli
ve idari yaptırımlara ait tüm sorumluluk önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisine ait
olur.

(2) Tarımsal nitelikli taşınmazın cins değişikliği ancak yetkili kurumlardan alınacak
amaç dışı kullanım izni ile sağlanabilir. Taşınmaz hakkında kamulaştırma, devir veya sınırlı
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ayni hak tesisi kararı alınması veya taşınmazın kamulaştırma veya devir yoluyla Hazine adına
tescil edilmesi veya üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi amaç dışı kullanım izni için gerekçe
oluşturmaz, ilgili idarece yapılacak cezai işlem uygulamasını ortadan kaldırmaz.

(3) Tarım dışı amaçla kullanım izni alınmamış taşınmazlar için uzlaşma görüşmelerine
başlanılamaz.

Sorumluluk
MADDE 41 – (1) Kamulaştırma, devir, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni, kiralama

gibi taşınmaz temini işlemlerine ilişkin bedeller ve projeden kaynaklı tazminatlar ile bu işlem-
lerin gerektirdiği her türlü harç, diğer tüm gider ve masraflar ferileriyle birlikte önlisans veya
lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri tarafından ödenir.

(2) Acele el koyma ve bedelin tespiti ve tescil davasının gerektirdiği mahkeme, keşif,
harç, avukatlık ücreti gibi yargı masraf ve giderleri ile vekil tayin edilen avukata ödenecek tüm
ücret, gider ve masraflar ferileriyle birlikte önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi tara-
fından karşılanır.

(3) Yapılan taşınmaz temini işlemleri ve bu işlemlere bağlı işler nedeniyle zarara uğra-
tıldığı resmi makamlar veya mahkeme kararı ile belirlenen gerçek ve tüzel kişilerin zararları
önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri tarafından tazmin edilir.

(4) Projeden kaynaklı işlemler nedeniyle 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Ala-
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve/veya 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas
Kanunu kapsamında takibe konu olmuş her türlü alacaklar ferileriyle birlikte önlisans/lisans
sahibi özel hukuk tüzel kişileri tarafından ödenir.

(5) Bu maddede belirtilen ödemelerin yasal süresi içerisinde veya Kurumca yapılan bil-
dirimde belirtilen süre içerisinde yapılmaması halinde bedeller önlisans/lisans sahibi özel hukuk
tüzel kişileri tarafından Kuruma verilmiş olan teminattan karşılanabilir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki maddi sorumlulukların yerine getirilmemesinden do-
layı teminatın kullanılmış olması 42 nci maddenin icrasını ortadan kaldırmaz.

(7) Önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi, Kurum ve ilgili makamlar tarafından
talep edilecek taşınmaz temini işlemlerinin gerektirdiği her türlü bilgi ve belgeyi sunmak, ge-
rektiğinde sözlü izahatta bulunmak ve taşınmaz temininin gerektirdiği iş ve işlemleri zamanında
yapmak zorundadır.

(8) Taşınmaz temini işlemleri nedeniyle elde edilen kişisel verilerin veri güvenliğinin
sağlanması ve ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan sorumluluk önlisans/lisans sahibi
özel hukuk tüzel kişilerine aittir.

(9) Taşınmaz temini talebinde bulunan önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri
taşınmaz temini işlemleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacak belgelerin doğru-
luğundan ve güvenirliğinden sorumludur.

(10) Taşınmaz temini talebinde bulunan önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri
proje için ihtiyaç duyulandan fazla taşınmaz temini talebinde bulunamaz. Söz konusu durumun
sonradan ortaya çıkması halinde alınan kararlar iptal edilebilir.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
MADDE 42 – (1) Kurum tarafından yapılan bildirime rağmen, taşınmaz teminine iliş-

kin yükümlülüklerin önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerince mücbir sebebe veya
haklı nedene dayanmaksızın yerine getirilmemesi durumunda, yapılan işlemler geri alınabilir
veya alınan kararlar kısmen veya tamamen iptal edilebilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki ve kamulaştırma işlemleri ile ilgili ikincil mevzuatta
yer alan yükümlülüklerin önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi tarafından zamanında
yerine getirilmemesi veya Kurum tarafından yapılan bildirim ve talimatlara rağmen eksiklik-
lerin tamamlanmaması halinde tespit edilen eksiklikler, işlem tesis edilmek üzere Denetim Dai-
resi Başkanlığına bildirilir.
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Diğer hükümler
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte Kuruma ibraz edilmesi öngörülen belgelerin içeriği

Kurul tarafından belirlenir ve Kurum internet sitesinde ilan edilir.
(2) Önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerine ait enerji projeleri için gerekli olan

sayısal veya basılı harita temini, hava fotoğrafları temini ile hava fotoğrafı çekimi maksadıyla
uçuş izni talepleri Kurumca değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde Millî Savunma Bakan-
lığı Harita Genel Müdürlüğü veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilerek karşıla-
nabilir.

(3) Önlisans başvurusunda bulunmayı planlayan özel hukuk tüzel kişileri, rüzgâr ve
güneş ölçüm istasyonu kurulumuna ilişkin taleplerini doğrudan ilgili kurum ve kuruluşlarına
yapar, bu konuda Kurumca herhangi bir işlem tesis edilmez. Önlisanslı/lisanslı proje sahala-
rındaki teknik çalışmalarda kullanılmak üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden
metadata–proje numarası temini işlemleri Kurum tarafından yapılır.

(4) Hidrolik enerjiye dayalı elektrik üretim tesislerine ait kamulaştırma planlarında;
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen maksimum su kotu ve kuyruk suyu
kotu esas alınır.

(5) Rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinde; türbin koordinatı merkez kabul
edilerek, merkezden itibaren türbin rotor çapının yarısı kadar mesafelerden geçen 12 kenarlı
eşkenar çokgenler şeklindeki kanat izdüşüm alanı, türbin alanı olarak belirlenir.

(6) Jeotermal enerjiye dayalı elektrik üretim tesislerinde; santral yeri için gerekli olan
taşınmaz temini işlemleri Kurum tarafından; bunun dışında kalan temin ve diğer işlemler ilgili
idarelerce yürütülür.

(7) Bu Yönetmelik kapsamında gerekli olan taşınmazların orman alanlarına denk gel-
mesi halinde Kurumca herhangi bir taşınmaz temini işlemi yapılmaz; bu alanların orman izin
işlemleri Orman Genel Müdürlüğü nezdinde önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerince
yürütülür.

6446 sayılı Kanuna göre kamu tüzel kişilerince yürütülen taşınmaz temin işlemleri
MADDE 44 – (1) 6446 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen

elektrik dağıtım faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temin işlemleri TEDAŞ tarafından yürütülür.
(2) 6446 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yetkilendirilen

kamu tüzel kişileri, taşınmaz temini işlemlerini tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yü-
rütür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Taşınmaz teminine ilişkin devam eden iş ve işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 25/11/2020 tarihli ve 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce;
a) Elektrik dağıtım tesisleri için gerekli olan taşınmazların teminine yönelik olarak Ku-

rul tarafından alınmış tüm kararlara ilişkin işlemler TEDAŞ,
b) Elektrik üretim tesisleri için gerekli olan taşınmazların teminine yönelik olarak Çevre

ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırma kararı alınmamış ve/veya 2942 sayılı Kanunun
30 uncu maddesine göre devir işlemleri başlatılmamış taşınmazlarla ilgili süreçler Kurum,

tarafından sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KALP RİTİM BOZUKLUKLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Ritim Bo-

zuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Ritim Bozuklukları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Kalp Ritim Bozuklukları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kalp ritim bozuklukları alanında iç ve dış paydaşlar ile özel sektöre de hizmet vermek

üzere pilot üretim, kalite kontrol, deney, test, kalibrasyon, sertifikasyon, modelleme, prototip-

leme ve eğitim hizmetleri sunmak.

b) Kalp ritim bozuklukları ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve tedavi hizmetlerini

sağlamak için gereken uygulama ve araştırma laboratuvarlarını, tanı ve tedavi ünitelerini kur-

mak.

c) Kalp ritim bozuklukları ve kardiyak elektrofizyoloji alanında uluslararası müfredata

uygun eğitim programları geliştirmek, sertifikasyon programları düzenlemek, bu konuda uzman

hekim ve teknik personel yetiştirilmesine katkıda bulunmak.
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ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kalp ritim bozuklukları ve kardiyak elektro-

fizyoloji ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri ha-

zırlamak ve gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Alanında ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs,

sergi ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kalp ritim bozuklukları alanında ulusal ve ulus-

lararası düzeyde iş birlikleri geliştirmek.

c) Kalp ritim bozuklukları hakkında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yap-

mak, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek.

ç) Kalp ritim bozuklukları tanı ve tedavi uygulamaları kapsamında kullanılabilecek

ürün ve cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak;

bu hususta ulusal ve uluslararası düzeyde özel ve/veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıyla

ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği yapmak.

d) Kalp ritim bozuklukları ve kardiyak elektrofizyoloji alanında hekim, teknik personel

ve yardımcı sağlık personeline eğitim vermek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek ve tüzel

kişiler ile özel sektör kuruluşlarına danışmanlık, eğitim/sertifikalı eğitim, sertifikasyon ve uy-

gulama hizmetleri sunmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçek-

leştirmek.

g) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel bulguları raporla-

mak, uluslararası etkisi olan dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayımlamak.

ğ) Üniversite bünyesinde yer alan olanakların Merkezin amaçlarına uygun kullanımını

sağlayarak kalp ritim bozuklukları alanında tanı ve tedavi hizmetleri sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Mü-

dür tekrar görevlendirilebilir. Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki bilimsel ve idari ça-

lışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve de-

netiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumludur. Müdür, gö-

revlendirildiği usul ile görevinden alınabilir.

2 Kasım 2021 – Sayı : 31647                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi

Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin dol-

ması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi

sona erer.

(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından biri, müdür yardım-

cılarının da bulunmadığı hâllerde ise Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder.

Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarını düzenli ve etkin bir biçimde yürüt-

mek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek.

c) Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve gerektiğinde Danışma Kurulunu olağanüstü

toplantıya çağırmak.

ç) Personel görevlendirilmesiyle ilgili ihtiyaçları Rektöre sunmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür tarafından Üniversitenin ilgili

bölümlerindeki öğretim üyeleri arasından önerilen kişiler arasından Rektör tarafından görev-

lendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev

süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine,

kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeni-

den görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine

yılda en az iki kez olağan ve gerekli hallerde olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu

ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Eşitlik halinde Müdürün oyu

yönünde karar verilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak, Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.

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

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun

sağlanması konularında kararlar almak.

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

ların temel ilke, usul ve esaslarını tespit etmek.

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
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Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen Üniversite personeli ile istekleri halinde

Üniversite dışından ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri

arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş en

çok on iki üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle süreleri bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin

yerine kalan süreyi doldurmak üzere yeni üyeler aynı usulle görevlendirilir. Görev süresi biten

üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak toplanır ve toplantılara Müdür

başkanlık eder. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya ça-

ğırabilir. Müdür yardımcıları Danışma Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi ve deneyimlerini aktarmak,

sorunların çözümü için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak üzere Yö-

netim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen

personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülecek tüm araştırmalar ve

hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde kul-

lanılır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 19/10/2011 tarihli ve 28089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz

Eylül Üniversitesi Kalp ve Damar Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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YARGI BÖLÜMÜ
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10276 
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Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10327 

—— • —— 
Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10317 

—— • —— 
İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10388 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İzmir İli Çeşme Belediye Başkanlığından: 
1) Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazın, 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışı 
yapılacaktır. 

İl/İlçe 
Mahalle 

Pafta Ada Parsel 
Alanı 
m2 

Cinsi 
Fiili 

Durumu 
Muhammen 
Satış Bedeli 

Geçici 
Teminat 
Bedeli 

İhale Tarih 
ve Saati 

İZMİR 
Çeşme 
İnönü 

24 İ I 6392 1 3.551 Arsa Boş 
10.000.000,00 

TL 
300.000,00 

TL 

16.11.2021 
Salı 

Saat: 14.00 
2) İhale; Çeşme Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu’nda İhale Komisyonunca 

yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.  
3) İdari Şartname Çeşme Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 

100,00-TL (YüzTürkLirası) ücret karşılığında satın alınabilir.  
4) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 
a) İsteklinin Kimliği 
b) İkametgâh Belgesi 
c) Tebligat için adres beyanı 
d) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu 
e) İhaleye katılacak Tüzel Kişi ise; İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak kişinin, Ticaret 

Sicil Gazetesi ve/veya Ticaret Sicil Gazetesi’ne havi noter tasdikli imza sirkülerinde yetkili kişi 
olduğunu ve yetki süresini gösteren belge, yetkili kişinin kimliği 

f) İstekli adına vekâleten katılınıyor ise ihale konusu işe ilişkin ihaleye katılmak, teklif 
vermek, belge sunmak, belge imzalamak, teminat yatırmak huşularını içeren noterde düzenlenmiş 
yazılı vekâletname,  

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı 
ortaklık sözleşmesi (Bu belgeler her bir ortak için aranacaktır.) 

h) Şartname ekine uygun düzenlenmiş teklif mektubu 
5) Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde 

peşin olarak tahsil edilecektir.  
6) İhale konusu işin gerçekleştirilmesi aşamalarında doğabilecek her türlü resim, vergi, 

harç ve mali yükümlülükler, noter tasdik masrafı ve her türlü işletme giderleri ihaleyi kazanana 
aittir.  

7) Yukarıda tabloda belirtilen Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler, ihale zarfını 
yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte idari şartnamede belirtilen maddelere uygun 
olarak hazırlayarak ilanda belirtilen tarih ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında 
Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen 
ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeni ile işleme 
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.  

8) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.  

İLAN OLUNUR. 10368/1-1 
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TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR 
İzmir İli Çeşme Belediye Başkanlığından: 
1) Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazın, 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile 
kiralanması yapılacaktır. 

İl/İlçe 
Mahalle 

Pafta Ada Parsel 
Alanı 
m2 

Cinsi 
Fiili 

Durumu 
Muhammen 
Satış Bedeli 

Geçici 
Teminat 
Bedeli 

İhale Tarih 
ve Saati 

İZMİR 
Çeşme 

Ilıca 
- 7964 1 3.279,85 Dükkan Boş 

4.750.000,00 
TL 

142.500,0 
TL 

15.11.2021 
Pazartesi 

Saat: 14.00 

2) İhale; Çeşme Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu’nda İhale Komisyonunca 
yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.  

3) İdari Şartname Çeşme Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 
100,00-TL (YüzTürkLirası) ücret karşılığında satın alınabilir.  

4) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 
a) İsteklinin Kimliği 
b) İkametgâh Belgesi 
c) Tebligat için adres beyanı 
d) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu 
e) İhaleye katılacak Tüzel Kişi ise; İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak kişinin, Ticaret 

Sicil Gazetesi ve/veya Ticaret Sicil Gazetesi’ne havi noter tasdikli imza sirkülerinde yetkili kişi 
olduğunu ve yetki süresini gösteren belge, yetkili kişinin kimliği 

f) İstekli adına vekâleten katılınıyor ise ihale konusu işe ilişkin ihaleye katılmak, teklif 
vermek, belge sunmak, belge imzalamak, teminat yatırmak huşularını içeren noterde düzenlenmiş 
yazılı vekâletname,  

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı 
ortaklık sözleşmesi (Bu belgeler her bir ortak için aranacaktır.) 

h) Şartname ekine uygun düzenlenmiş teklif mektubu 
5) Taşınmazın kiralama bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün 

içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir.  
6) İhale konusu işin gerçekleştirilmesi aşamalarında doğabilecek her türlü resim, vergi, 

harç ve mali yükümlülükler, noter tasdik masrafı ve her türlü işletme giderleri ihaleyi kazanana 
aittir.  

7) Yukarıda tabloda belirtilen Taşınmazın kiralanması ihalesine teklif verecekler, ihale 
zarfını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte idari şartnamede belirtilen maddelere 
uygun olarak hazırlayarak ilanda belirtilen tarih ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında 
Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen 
ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeni ile işleme 
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.  

8) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.  

İLAN OLUNUR. 10369/1-1 

 



2 Kasım 2021 – Sayı : 31647 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 

HEK DURUMUNDA BULUNAN TAŞITLARIN MÜBADELESİ YAPILACAKTIR 
Emniyet Genel Müdürlüğünden: 
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    10424/1-1 

—— •• —— 
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

01/11/2021 tarihli ve 31646 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 
sözleşmeli personel alımı ilanımızda; Başvuru Kodu: 10 numaralı ilanımız aşağıdaki şekilde 
düzeltilmiştir. 

UNVAN ADEDİ BÜTÇESİ ARANILAN NİTELİKLER 

UÇAK BAKIM 
MAKİNİSTİ 
BAŞVURU 
KODU: 10 

1 ÖZEL 

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde 
eğitim veren bölümlerinden mezun olmak. 
SHY 66 B2 kategorisi hava aracı bakım lisansına 
sahip olmak. 
Hava aracı bakım lisansında en az bir tane hava aracı tipi 
işli olmak veya tip eğitimi sertifikasına sahip olmak. 
Hava Aracı Bakımı konusunda en az 3 yıl iş tecrübesine 
sahip olduğunu belgelendirmek. 

 10487/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10470/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10479/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10469/1-1 
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Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10478/1-1 
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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. 10444/1/1-1 
—— • —— 

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 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, 

3 - 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, 

4 - 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, 

5 - 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, 

6 - 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, 

7 - 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, 

8 - 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, 

9 - 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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10 - Bakırköy Yetmişaltıncı Noterliğinin; 19 Mayıs Caddesi ve Dumlupınar Caddesi ile 
çevrili alan içerisinde bulunan Ataköy 5. Kısım Çarşısı içerisinde olacak şekilde mevcut 
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

11 - 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, 

12 - Beşiktaş Otuzbirinci Noterliğinin; Koru Sokağının Şehit Korhan Zagralı Sokakla 
kesiştiği yerden başlayarak, Koru Sokağın Yazgülü Sokakla 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, 

13 - Beşiktaş Otuzikinci Noterliğinin; Ihlamur Yıldız Caddesinin Nardenk Sokağı ile 
kesiştiği yerden başlayarak, bu Caddenin Üzengi Sokakla 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, 

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 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, 

16 - 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, 

17 - 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, 
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18 - 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, 

19 - 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, 

20 - 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, 

21 - 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, 

22 - 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, 

23 - 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, 

24 - 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, 

25 - 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, 

26 - 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, 

27 - Kartal Otuzbirinci Noterliğinin; Hürriyet Caddesinin Güneş Sokak ve Kars Sokak ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Hürriyet Caddesinin İnönü Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan 
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kısımda ve İnönü Caddesinin Akkavak Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, İnönü Caddesinin 
Kevser Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısımlara açılan cadde ve sokakların 100 
metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde,    

28 - 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, 

29 - 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, 

30 - 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, 

31 - 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, 

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

33 - 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, 

34 - 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, 

35 - 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, 

36 - 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, 
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37 - 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, 

38 - 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, 

39 - Üsküdar Kırkikinci Noterliğinin; Genç Osman Sokağının Ertuğrul Gazi Sokakla 
kesiştiği yerden başlayarak, Genç Osman Sokağının Fatih Sultan Mehmet Sokağı ile kesiştiği 
yerden devamlaFatih 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, 

40 - 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, 

41 - 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, 

42 - 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. 10444/2/1-1 
—— • —— 

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. 

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 - Ereğli (Zonguldak) Beşinci Noterliğinin; Belen Yeni Mahalle 1 Nolu Sanayi Sitesi 

içerisinde bulunan S.S. Çilek Oto Galericiler Sitesi içinde olacak şekilde mevcut noterliklerle 
haksız 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. 10444/3/1-1 
—— • —— 

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 
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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, 

11 - 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. 10444/4/1-1 
—— • —— 

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 Havalanı 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 pararel 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. 10444/5/1-1 
—— • —— 

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,  
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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, 

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 
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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,  

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 - 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, 

11 - 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,  

12 - 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, 

13 - 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 
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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, 

14 - 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, 
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, 

15 - 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, 

16 - 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,  

17 - 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,  

18 - 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, 

19 - 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 
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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,  

20 - 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, 

21 - 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,  

22 - 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,  

23 - 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, 

24 - 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. 10444/6/1-1 
—— • —— 

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. 
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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 - 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, 

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 Caddesive 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, 
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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 - 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, 

8 - 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, 

9 - 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, 

10 - 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, 

11 - 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, 

12 - 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, 

13 - 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, 
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14 - 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, 

15 - Çankırı Üçüncü Noterliğinin; Aksu Mahallesi Zafer Caddesinin Yanlar Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak, Zafer Caddesinin Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yerekadar, 
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, 

16 - 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, 

17 - 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, 

18 - 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, 

19 - 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,  
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20 - 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, 

21 - 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, 

22 - 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, 

23 - 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, 

24 - 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, 

25 - 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, 

26 - 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, 

27 - 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, 
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28 - 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, 

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

30 - 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, 

31 - 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, 

32 - 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, 

33 - 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 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,  

34 - 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, 

35 - 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 
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devamla Hükümet Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alanda mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

36 - 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, 

37 - 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, 

38 - 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, 

39 - 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, 

40 - 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, 

41 - 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, 

42 - 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, 
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43 - 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,  

44 - 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, 

45 - 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, 

46 - 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 ile kesiştiği 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, 

47 - 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, 

48 - 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, 

49 - 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, 

50 - 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 
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bölüme açılan cadde ve sokaklarda 100 metre derinlikte mevcut noterliklerle haksız rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

51 - 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, 

52 - 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, 

53 - 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,  

54 - 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, 

55 - 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. 10444/7/1-1 
—— • —— 

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.  
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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 - 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 - 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, 

3 - 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, 

4 - 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, 

5 - 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,   

6 - 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, 

7 - 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 
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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, 

8 - 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, 

9 - 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, 

10 - 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,  

11 - 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 sokakların 50'şer metre 
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 
yerde, 

12 - 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, 

13 - 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, 

14 - 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, 
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15 - 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, 

16 - 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,  

17 - 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 
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,  

18 - 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, 

19 - 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, 

20 - 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, 
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21 - 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, 

22 - 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,  

23 - 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, 

24 - 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,  

25 - 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,  

26 - 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,  
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27 - 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, 

28 - 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, 

29 - 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, 

30 - 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,  

31 - 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, 

32 - 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, 

33 - 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, 

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

35 - 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. 10444/8/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

2020 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 100.000,00.-TL olan, aşağıda ismi yazılı bulunan 
MUHDES ÜÇÜNCÜ SINIF ÇİLİMLİ 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 
belge sahiplerinin 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   ÇİLİMLİ 10444/9/1-1 
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Konya İli Akşehir Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA MEMUR ALIM İLANI 

Akşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, 
adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen 
boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 
Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı Sınıfı Kadro 

Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 Memur GİH 8 1 

Lisans düzeyinde eğitim veren 
Fakültelerin İnsan Kaynakları 
Yönetimi, İnsan Kaynakları 

veya Yönetim Bilimleri 
programlarının birinden 

mezun olmak. 

Kadın/ 
Erkek P3 

En az 
60 

puan 

2 Memur GİH 8 1 

Lisans düzeyinde eğitim veren 
Fakültelerin Sosyal Hizmetler 

veya Sosyal çalışmalar 
programlarının birinden 
mezun olmak ve en az B 

Sınıfı Sürücü Belgesine sahip 
olmak. 

Kadın/ 
Erkek P3 

En az 
60 

puan 

3 Memur GİH 8 1 

Lisans düzeyinde eğitim veren 
Fakültelerin Turizm 
Rehberliği, Seyahat 

İşletmeciliği ve Turizm 
Rehberliği Lisans 

programlarının birinden 
mezun olmak ve en az B 

Sınıfı Sürücü Belgesine sahip 
olmak. 

Kadın/ 
Erkek P3 

En az 
60 

puan 

4 Memur GİH 8 2 

Lisans düzeyinde eğitim veren 
Fakültelerin Halkla İlişkiler, 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 

İletişim ve Tasarımı 
programlarının birinden 
mezun olmak ve en az B 

Sınıfı Sürücü Belgesine sahip 
olmak. 

Kadın/ 
Erkek P3 

En az 
60 

puan 

5 Memur GİH 8 1 

Lisans düzeyinde eğitim veren 
Fakültelerin Radyo-

Televizyon ve Sinema, 
Reklamcılık, Yeni Medya, 

Gazetecilik, Basın ve Yayın, 
programlarının birinden 
mezun olmak ve en az B 

Sınıfı Sürücü Belgesine sahip 
olmak. 

Kadın/ 
Erkek P3 

En az 
60 

puan 
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6 Memur GİH 8 2 

Lisans düzeyinde eğitim veren 
Fakültelerin Muhasebe ve 

Denetim, Muhasebe ve Finans 
Yönetimi, Ekonomi, Ekonomi 

ve Finans, İşletme, İktisat, 
Maliye programlarının 

birinden mezun olmak ve en 
az B Sınıfı Sürücü Belgesine 

sahip olmak. 

Kadın/ 
Erkek P3 

En az 
60 

puan 

7 Memur GİH 8 1 

Lisans düzeyinde eğitim veren 
Fakültelerin Kamu Yönetimi, 

Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi, Bilgi ve Belge 
Yönetimi bölümlerinin 

birinden mezun olmak ve en 
az B Sınıfı Sürücü Belgesine 

sahip olmak. 

Kadın/ 
Erkek P3 

En az 
60 

puan 

8 Memur GİH 8 1 

Ön Lisans düzeyinde eğitim 
veren Yüksekokulların Çevre 

Sağlığı, Çevre Koruma ve 
Kontrol, Programlarının 

birinden mezun olmak ve en 
az B Sınıfı Sürücü Belgesine 

sahip olmak. 

Kadın/ 
Erkek P93 

En az 
60 

puan 

9 Zabıta 
Memuru GİH 8 5 

Ön Lisans düzeyinde eğitim 
veren Yüksekokulların 

Mahalli İdareler, Mahalli 
İdareler (Zabıta), Yerel 

Yönetimler programlarının 
birinden mezun olmak ve en 
az (B) sınıfı sürücü belgesine 

sahip olmak. 

Erkek P93 
En az 

60 
puan 

10 Zabıta 
Memuru GİH 8 2 

Ön Lisans düzeyinde eğitim 
veren Yüksekokulların 

Mahalli İdareler, Mahalli 
İdareler (Zabıta), Yerel 

Yönetimler programlarının 
birinden mezun olmak ve en 
az (B) sınıfı sürücü belgesine 

sahip olmak. 

Kadın P93 
En az 

60 
puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir; 
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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 askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
2- BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım 
yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış 
olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak.  

c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta 
Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru 
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla 
erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan 
kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri 
belediyemizce yapılacaktır.) 

d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını 
doldurmamış olmak. 

e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgelerine sahip olmak.  

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
Adaylar Başvuru Formunu belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden 

veya www.aksehir.bel.tr internet adresinden temin ederek doldurduktan sonra imzalamak 
suretiyle BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. 

a) Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi 
İdaremizce onaylanabilir)  

b) Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya noter onaylı sureti, (Aslı ibraz edilmek 
kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)  

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 

d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan Doğrulama Kodlu (barkotlu) 
Bilgisayar Çıktısı,  

e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı  
g) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik veya vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma 

yapıştırılacak) 
h) İstenilen kadrolar için sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz 

edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir)  
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i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı 
yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)  

Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik 
ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav 
tarihine kadar belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilecektir.) 

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 29/11/2021-03/12/2021 

tarihleri arasında saat 17:00'a kadar (09:00-12:00 / 14:00-17:00 saatlerinde) Meydan Mahallesi 
Cevdet Köksal Caddesi No:22 Akşehir/KONYA adresindeki Akşehir Belediye Başkanlığı 1 nolu 
Ek Hizmet Binasında bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne Şahsen veya iadeli 
taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan belediyemiz 
sorumlu olmayacaktır.) 

b) Elektronik ortamda, Belediyemizin insankaynaklari@aksehir.bel.tr mail adresine 
yapabileceklerdir. 

c) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda 
belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Akşehir Belediye Başkanlığı İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek 
başvurularını yapacaklardır. 

d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

Şahsen yapılacak başvurularda HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır. 
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI 
a) Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 

suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 
atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; memur kadroları 
için sözlü sınava, zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar, başvuruların değerlendirilmesini müteakip KPSS 
puanları ile sınav yeri ve zamanını 10/12/2021 günü belediyemizin (www.aksehir.bel.tr) resmi 
internet sayfasında ilan edilecektir. 

d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri/adresi ve sınav tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır.  

g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır. 

6- SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Memur kadroları alımı için 21.12.2021 tarihinde saat 09.00’da başlamak üzere Nasreddin 

Hoca Mahallesi 32501 Sokak No: 3 Akşehir/Konya adresinde bulunan Akşehir Kültür 
Merkezinde (AKM) sözlü sınav yapılacaktır. Sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi 
günlerde devam edilecektir. 
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Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve 
uygulamalı sınav 23.12.2021 günü saat 09.00’da başlamak üzere İstasyon Mahallesi Adnan 
Menderes Caddesi No: 4 Akşehir/ Konya adresinde yapılacaktır.  

Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam 
edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sınav Konuları: 
Sözlü sınav; 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
d) Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile  
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.  
 Zabıta Memuru için Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 
7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Memur kadrosu sınavında değerlendirme: 
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, 
kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak 
üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu 
üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya 
esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik 
ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde 
(www.aksehir.bel.tr) ilan edilecektir.  

Zabıta memuru sınavında değerlendirme; 
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan 
olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır. 

Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın % 50 si alınarak sınav 
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların 
atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu 
hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve 
Belediyemizin internet adresinde (www.aksehir.bel.tr) ilan edilecektir.  

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyemizin internet adresinden (www.aksehir.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca 
yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 10404/1-1 
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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca 
aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam 
zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve 
Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen 
veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın 
Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. 

İlan No Birimi 
Bölüm/Anabilim 

Dalı/Program 
Unvanı Adedi Özel Şartlar 

2021/16 
Avrupa 
Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 
Dokümantasyon 
ve Sekreterlik 

Doçent 1 

Doktorasını Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım 
alanından, Doçentliğini 
İletişim Çalışmaları 
alanından almış olmak. 
Yükseköğretim 
Kurumlarında ders verme 
deneyimine sahip olmak. 

2021/17 
Diş 

Hekimliği 
Fakültesi 

Endodonti 
Dr.Öğr. 
Üyesi 

1 

Diş Hekimliği Fakültesi 
mezunu olup doktorasını  
veya uzmanlığını 
Endodonti dalında yapmış 
olmak. 

2021/18 
Avrupa 
Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 
Dokümantasyon 
ve Sekreterlik 

Dr.Öğr. 
Üyesi 

1 

Sağlık Kurumları 
Yöneticiliği, Sağlık 
Yönetimi, Bilgi Belge 
Yönetimi bölümlerin 
birinden lisans mezunu 
olup bu alanların birinden 
doktorasını yapmış olmak. 

2021/19 
Avrupa 
Meslek 

Yüksekokulu 

Ameliyathane 
Hizmetleri 

Dr.Öğr. 
Üyesi 

1 
Uzmanlığını Genel 
Cerrahi dalından almış 
olmak. 

2021/20 
Avrupa 
Meslek 

Yüksekokulu 
Optisyenlik 

Dr.Öğr. 
Üyesi 

1 
Tıp Fakültesi mezunu olup 
uzmanlığını almış olmak. 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER 
1-Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe 
2-YÖK Formatında Özgeçmiş. ekinde yayın listesi 
3-Lisans, yüksek lisans, uzmanlık/doktora mezuniyet belgesi, doçentlik belgesi aslı veya 

ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi 
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4-Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim 
Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti 

5-Doçent kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 
(bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (dört) adet USB flash bellek 

6-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
7-Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (dört) adet USB flash bellek 
8-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
9-Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf 
10-Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.) 
11-Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı 

“Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.) 
12-Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha 

önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi 
İLANIN YAYIM TARİHİ: 02.11.2021 
SON BAŞVURU TARİHİ: 18.11.2021 
BAŞVURU ADRESİ: Yeniköy Merkez, Ilıca Cadde Bizim Sokak No.29 

Başiskele/KOCAELİ 
İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.kocaelisaglik.edu.tr 
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—— • —— 
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca aylık ve özlük 
hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim 
elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen 
koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla 
ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de 
yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. 

İlan No Birimi 
Bölümü/Anabilim 
Dalı /Program/ 

Kadro 
Unvanı 

Adedi ALES 
YAB. 
DİL 

Özel Şartlar 

2021/21 

Avrupa 

Meslek 
Yüksekokulu 

Diyaliz Öğr.Gör. 1 70 - 

Hemşirelik Bölümü 

lisans mezunu olup 
Hemşirelik alanında 

tezli yüksek 

lisansını yapmış 
olmak. 
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2021/22 

Avrupa 

Meslek 

Yüksekokulu 

Odyometri Öğr.Gör. 1 70 - 

Hemşirelik Bölümü 

lisans mezunu olup 

Hemşirelik alanında 
tezli yüksek 

lisansını yapmış 

olmak. 

İSTENİLEN BELGELER 
1-Başvurdukları bölüm/programı belirten dilekçe 
2-YÖK Formatında Özgeçmiş, ekinde yayın listesi 
3-Lisans, yüksek lisans mezuniyet belgesi veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet 

üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi 
4-Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim 

Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti 
5-Lisans ve yüksek lisans not döküm belgesi (Transkript) veya ıslak imzalı mühürlü sureti 
6-ALES Belgesi, (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.) 
7-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
8-Son altı ay içinde çekilmiş i adet biyometrik fotoğraf 
9-Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.) 
10-Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı 

“Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.) 
11-Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha 

önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi. 
 

Duyuru Başlama Tarihi 02.11.2021 

Son Başvuru Tarihi 18.11.2021 

Ön Değerlendirme Tarihi 22.11.2021 

Giriş Sınav Tarihi 24.11.2021 

Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi 26.10.2021 

Kabul edilecek Başvuru Şekli Şahsen veya Posta ile 

Başvuru Adresi 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 
Personel Daire Başkanlığı 
Yeniköy Merkez, Ilıca Cadde Bizim Sokak No.29 
Başiskele/KOCAELİ 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet 
Adresi 

: www.kocaelisaglik.edu.tr 

 10457/2/1-1 
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Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin  ilgili  

maddelerine göre  Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. 
1-Profesör kadrosu için adayların başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ 

adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini,  nüfus cüzdan suretini, Doçentlik Belgesini, 
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın 
listesini, bilimsel yayınlarını,  kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-
öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek 
lisans çalışmalarını kapsayan dosyasını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak 
pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir. 

2-Doçent kadrosu için adayların başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ 
adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, öğrenim belgelerini, 
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın 
listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr 
adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları 
gerekmektedir. 

3-Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvuru formuna 
(http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan 
suretini, öğrenim belgelerini, yabancı dil belgesini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan dosyalarını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip 
biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir. 

4-Doçent unvanı almış bulunanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar. 
5-Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen 

Denklik Belgesi ile birlikte yüklenmesi gerekmektedir. 
6-Sakarya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine 

http://www.ilan.sakarya.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
7-Başvurular on-line olarak "https://akb.sabis.sakarya.edu.tr" web sayfası üzerinden 

alınacaktır. Kişisel beyana dayalı olarak sisteme yüklenen belgelerin aslı kurumumuz tarafından 
istenildiğinde sunamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

8-Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) 
gündür. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir. 

İLGİLİ BİRİM ADET DERECE UNVANI AÇIKLAMA 

DEVLET KONSERVATUVARI 
TÜRK HALK OYUNLARI 
BÖLÜMÜ 
TÜRK HALK OYUNLARI 
ANASANAT DALI 

1 1 PROFESÖR 

Doçentliğini Sahne Sanatları alanında almış 
olmak. Türk halk oyunları, Oyun analizi ve  
Geleneksel giyim-kuşam alanlarında çalışmalar 
yapmış olmak. 

HUKUK FAKÜLTESİ 
ÖZEK HUKUK BÖLÜMÜ 
TİCARET HUKUK ANABİLİM 
DALI 

1 1 DOÇENT 

Ticaret Hukuku Anabilim Dalında Doçent 
unvanına sahip olmak. Sigorta ve Şirketler 
Hukuku alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 
Yatırım ve kredi sigortaları, şirket yöneticilerinin 
şahsi sorumlulukları konularında çalışmaları 
bulunmak. 

SİYASAL BİLGİLER 
FAKÜLTESİ 
MALİYE BÖLÜMÜ 
BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA 
ANABİLİM DALI 

1 1 DOÇENT 
Maliye alanında Doçent unvanı almış olmak. 
Sosyal bütçe ve yükseköğretim finansmanı 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ 
DİŞ  HASTALIKLARI VE 
TEDAVİSİ ANABİLİM DALI 

1 1 DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

Bulk fill kompozitler üzerine çalışma yapmış 
olmak. 

 10447/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini

İşlemleri Hakkında Yönetmelik

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Ritim Bozuklukları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

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.
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