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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/4/2017 tarihli ve 30028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Yıl-

dırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin

8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “öğretim üyeleri” ibareleri “öğretim

elemanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim

üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

yürütür.

T.C.
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKABET VE İNOVASYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/7/2021 tarihli ve 31547 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rekabet ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet-
meliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim ele-
manları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/2/2017 tarihli ve 29981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(ğ), (ş), (u), (ee), (gg) ve (ğğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Doktora/sanatta yeterlik komitesi: İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü
alınarak anabilim dalı öğretim üyeleri arasından, yeterli öğretim üyesi olmadığı durumda ya-
kın/ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden tamamlanarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan beş kişilik komiteyi,”

“ş) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yön-
lendirmek üzere; biri tez danışmanı, biri anabilim/anasanat dalı içinden diğeri anabilim/anasanat
dalı dışından olmak üzere anabilim/anasanat dalı akademik kurul kararı ile önerilip Enstitü Yö-
netim Kurulu kararı ile belirlenen en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,”

“u) Seminer dersi: Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında tez çalışmalarına ha-
zırlık olmak üzere güz veya bahar yarıyıllarında haftada en az iki saat uygulama şeklinde ya-
pılan ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilen dersi,”

“ee) Yeterlik sınavı: Ders dönemini başarı ile tamamlamış ve gerekli kredi şartını sağ-
lamış doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konu-
larda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı,”

“gg) Tez danışmanlığı dersi: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik program-
larına kaydolan öğrencilerin kaydoldukları dönem başından başlamak üzere ders dönemi sü-
resince aldıkları bir saatlik zorunlu pratik ve 2 AKTS’lik dersi,

ğğ) Tez çalışması dersi: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programı öğ-
rencilerinin tez dönemi süresince aldıkları zorunlu dersi,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“ç) Yükseköğretim kurumlarının yurt içi kurumlar arası ortak lisansüstü program açmak
için ilgili mevzuat ve Yükseköğretim Kurulunun kararları esas alınır.”
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MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğrenciler için
tez önerisinin kabul edildiği tarihi takip eden dönem başından itibaren uzmanlık alan dersi ve
tez çalışması dersi açılabilir. Ancak etik kurul kararı ve kurum izni gerektiren tez çalışmalarında
tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri dönem başında ‘Etik Kurul Kararı Bekliyorum’ se-
çeneğini işaretleyerek kayıtlarını yaptırabilirler. Etik kurul kararı/kurum izinleri alındıktan
sonra tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla onaylanmasından sonra uzmanlık alan
dersi ile tez çalışması derslerinin ataması yapılır. Bu derslerin hangi tarihe kadar atanacağına
dönem başında Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Uzmanlık alan dersi ile tez çalışması dersi
yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Uzmanlık alan dersleri dönemlik 5 AKTS kredisi ola-
rak değerlendirilir. Her öğrenci, birinci tez danışmanı tarafından yüksek lisans programları için
açılan uzmanlık alan dersi 1, 2 ve tez çalışması dersi 1, 2’yi, doktora programları için açılan
uzmanlık alan dersi 1, 2, 3, 4 ve tez çalışması dersi 1, 2, 3, 4’ü almak ve geçmek zorundadır.
Uzmanlık alan dersi bir öğrenci için en çok dört saat olmak üzere haftada azami 8 teorik ders
saati, tez çalışması dersi, her bir tez öğrencisi için azami haftada bir pratik ders saati olmak
üzere açılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen li-
sansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına
düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim
üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli
yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile belirlenir. Öğretim üyesinin danışmanlığını yaptığı öğrenci sayısının hesap-
lanmasında, disiplinler arası programlar ile farklı enstitülerdeki danışmanlığı yapılan öğrenci
sayılarının toplamı da dikkate alınarak hesaplanır. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan
protokol dâhilinde ve üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar
için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1)
ve (2) numaralı alt bentleri, dördüncü fıkrasının (b) ve (e) bentleri ve aynı maddenin altıncı
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden prog-
ramlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, ALES şartı aran-
maz. Ancak sözü edilen programların dışındaki programlardan yüksek lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55, lisans derecesiyle başvuran adayların ise
ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

2) Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner he-
kimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvu-
rularında, ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemlerinde Senatonun belirlediği
ALES puanı kullanılır.”

“b) Yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli lisans dip-
lomasına sahip olanların en az 55 ALES puanı olması gerekir.”
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“e) Doktora/Sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların anadilleri dışında
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından 55 puan veya bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Bu
puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkili-
dir.”

“(6) Lisansüstü dil programlarının yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru ya-
pacak adayların YÖK doktora yabancı dil şartına ilaveten yabancı dil puanı ile ilgili diğer şart-
lar, Enstitü Yönetim Kurulu kararının tavsiyesi üzerine Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç), (d) ve
(g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, giriş sı-
navında mülakat ve/veya yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı yapılmıyorsa;
ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve varsa yabancı dil puanının %20’si
alınır. 50 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen konten-
janlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Mülakat sınavı ve/veya yazılı olarak bilimsel de-
ğerlendirme sınavı yapılan anabilim dallarında ise ALES puanının %50’si, lisans not ortala-
masının %30’u, yabancı dil puanının %20’si dikkate alınarak sıralama yapılır. Yapılan sıralama
sonucuna göre mülakat ve/veya bilimsel değerlendirme yazılı sınavına çağrılacak aday
sayısı/oranı ilan metninde belirtilir. Mülakata ve/veya yazılı sınava alınan adayların başarı du-
rumları ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve
mülakat ve/veya yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavının %20’si alınarak be-
lirlenir. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilgili programlara yerleştirilir. İlan
edilen kontenjanlara yerleştirilecek öğrenciler için istenen puan en az 50’dir. Puan eşitliği du-
rumunda ALES puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Mülakat ve/veya yazılı sınava gir-
meyen aday başarısız sayılır.”

“ç) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; mülakat ve/veya ya-
zılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı yapılmıyor ise ALES puanının %50’si, yük-
sek lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’si alınarak başarı puanı he-
saplanır. 60 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kon-
tenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Mülakat sınavı ve/veya yazılı olarak yapılacak
bilimsel değerlendirme sınavı yapılan anabilim dallarında ALES puanının %50’si, yüksek lisans
not ortalamasının %30’u, yabancı dil puanının %20’si dikkate alınarak sıralama yapılır. Yapılan
sıralama sonucuna göre mülakat ve/veya bilimsel değerlendirme yazılı sınavına çağrılacak
aday sayısı/oranı ilan metninde belirtilir. Mülakat ve/veya yazılı olarak bilimsel değerlendirme
sınavına alınan adayların başarı durumları ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalama-
sının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve mülakat ve/veya yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme sınavının %20’si alınarak belirlenir. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıra-
lanarak ilgili programlara yerleştirilir. İlan edilen kontenjanlara yerleştirilecek öğrenciler için
istenen puan en az 60’tır. Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diploma-
sıyla doktoraya başvuracaklar için başarı puanının hesaplanmasında yüksek lisans not ortala-
ması yerine lisans not ortalaması kullanılır. Puan eşitliği durumunda ALES puanı daha yüksek
olan aday tercih edilir. Mülakat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.

d) Tezli yüksek lisans programlarında, YDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edi-
len bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek
hesaplama yapılır.”
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“g) Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı lisansüstü programlardan lisans düzeyinde sadece
özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden anasanat/anabilim dallarının Güzel Sanatlar Ensti-
tüsüne bağlı lisansüstü programlarında ALES puanı aranmadığından ALES puanı yerine, bi-
limsel değerlendirme sınavı kullanılır. Adayların başarı durumları bilimsel değerlendirme sınav
puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve mülakat sına-
vının %20’si alınarak belirlenir. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilgili prog-
ramlara yerleştirilir. İlan edilen kontenjanlara yerleştirilecek öğrenciler için istenen puan en az
60’tır. Puan eşitliği durumunda bilimsel değerlendirme sınav puanı daha yüksek olan aday ter-
cih edilir. Mülakat ve/veya yazılı sınava girmeyen aday başarısız sayılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Enstitü dışında başka bir yükseköğretim kurumundaki tezsiz yüksek lisans, tezli
yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi Enstitü bünyesinde yürütülen yüksek li-
sans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü
ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik süresi dikkate alınarak
öğrenim süresi, alacağı zorunlu dersler ve muafiyetler anabilim/anasanat dalı akademik kuru-
lunun uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş başvu-
ruları; her yarıyıl için akademik takvimde belirlenen, yeni öğrenci başvuruları ile aynı zamanda
yapılır.

a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü
anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında
almış olduğu dersleri başarı ile tamamlamış ve en az bir yarıyıl ders almış olması gerekir. Nor-
mal tez teslim süresine tezli yüksek lisansta bir yarıyıl, doktorada iki yarıyıldan daha az süresi
kalmış olanlar yatay geçiş talebinde bulunamazlar. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin
kabul edildiği programdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü programa hangi aşa-
madan itibaren devam edeceği, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak
ayrıca belirtilir. Öğrenci, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü doğrultusunda
programa intibak ettirilir. Yatay geçiş yapan öğrenci, geldiği kurumda ders yükümlülüğünü ta-
mamlamış olsa dahi yeni dersler verilebilir ve tez konusu değiştirilebilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Kesin kayıt sırasında hangi belgelerin isteneceğine Enstitü Müdürlüğü karar verir.
Kayıtlarda istenen belgelerin aslı, enstitü tarafından onaylı, noter tasdikli örneği kabul edilebilir
veya YÖKSİS sisteminden kontrollü belgelerle kabul edilebilir. Belgelerinde eksiklik, tahribat
veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıka-
rılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile kaydı iptal edilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre için-

de kaydını yenilemek zorundadır. Kendi hesabına lisansüstü eğitim yapmak üzere kayıt yaptıran

yabancı uyruklu öğrenciler, bu Yönetmelikle belirlenen normal öğrenim süresini dolduran öğ-

renciler, ikinci öğretim öğrencileri, örgün öğrenim tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim tezsiz

yüksek lisans öğrencileri kayıt yenilemek için katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorunda-

17 Temmuz 2022 – Sayı : 31895                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



dırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını ye-

nilemeyen öğrenci, o yarıyıla devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim sü-

resinden sayılır. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemeyen öğrenci o dönem

için öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik çalışmalarına rehberlik edecek tez da-

nışmanı, öğrencinin tercihleri, öğrencinin bağlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı kurulunun

görüşleri alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu

kararı ile öncelikli olarak öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri ara-

sından atanır. Zorunlu hallerde tez danışmanı atanıncaya kadar görevi geçici olarak enstitü ana-

bilim/anasanat dalı başkanı yürütür. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı ge-

rektirdiği durumlarda, birinci danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez çalışmasının

niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanının

yurt içi veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi kadrosunda olması

veya yükseköğretim kurumu dışından ise en az doktora derecesine sahip kişilerden olması ge-

rekir. İkinci tez danışmanına danışmanlık ücreti ödenmez. Gerekli hallerde öğrencinin başvu-

rusu ve/veya tez danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü

Yönetim Kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.”

“(3) Doktora/Sanatta yeterlik tez danışmanı, Üniversite Senatosunun belirlediği nite-

liklere sahip anabilim dalı öğretim üyeleri arasından seçilir. Anabilim dalında Üniversite Se-

natosu tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesinin bulunmaması halinde, Senatonun

belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir anabilim dalından

öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yö-

netebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş (Tıp, Diş He-

kimliği, Eczacılık, Veteriner fakültelerinde bulunan programlar hariç) olması gerekir. Tez ça-

lışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez

danışmanı, üniversite içinden, yurt içi ve yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya

yükseköğretim kurumu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında yatay geçişle gelen öğrencilerden

yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora programında yeterlik sınavında

başarılı olanlarda bu maddenin birinci fıkrasında belirlenen şart aranmaz.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı ve se-

kizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tezli yüksek lisans programına kayıt olunan tarih itibarı ile 4. yarıyıl sonunda bir

dersin bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içermesi şartıyla, 60

AKTS’den oluşan en az 8 ders ile birlikte seminer ve tez danışmanlığı derslerini başarıyla ta-

mamlayamayan, bilimsel hazırlık hariç 6 yarıyılda mezun olamayan, tez savunma sınavında
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başarısız olup tezi reddedilen, tezi hakkında düzeltme kararı verilip 3 ay içerisinde aynı jüri

önünde tez savunma sınavından başarısız olup tezi reddedilen, tez savunma sınavından başarılı

olup ancak mezuniyet için gerekli belgelerini azami süre içerisinde tamamlamayan öğrencinin

enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Doktora/Sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesi ile kayıt olup, kayıt

olduğu dönemden itibaren 4. yarıyılın sonunda bir dersin bilimsel araştırma teknikleri ile araş-

tırma ve yayın etiği konularını içermesi şartıyla (daha önce lisansüstü programlarında alma-

mışsa), 60 AKTS’den oluşan en az 8 ders ile birlikte seminer ve tez danışmanlığı derslerini

başarı ile tamamlayamayan, bilimsel hazırlık hariç 12 yarıyılda mezun olamayan öğrencinin,

tez savunma sınavı/sanatta yeterlik çalışması başarısız olup tezi reddedilen, tezi hakkında dü-

zeltme kararı verilip 6 ay içerisinde aynı jüri önünde tez savunma sınavı/sanatta yeterlik çalış-

ması başarısız olup tezi reddedilen, tez savunma sınavı/sanatta yeterlik çalışmasından başarılı

olup ancak mezuniyet için gerekli belgelerini azami süre içerisinde tamamlamayan, doktora

yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan, tez çalışma raporu üst üste iki kez veya üç kez ara-

lıklı olarak başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Doktora/Sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kayıt olup, kayıt olduğu dö-

nemden itibaren 6. yarıyıl sonunda alınacak derslerden birinin bilimsel araştırma teknikleri ile

araştırma ve yayın etiği konularını içermesi şartıyla, 120 AKTS’den oluşan en az 16 ders ile

birlikte seminer ve tez danışmanlığı derslerini başarı ile tamamlayamayan, bilimsel hazırlık

hariç 14 yarıyılda mezun olamayan öğrencinin, tez savunma sınavı/sanatta yeterlik çalışması

başarısız olup tezi reddedilen, tezi hakkında düzeltme kararı verilip 6 ay içerisinde aynı jüri

önünde tez savunma sınavı/sanatta yeterlik çalışması başarısız olup tezi reddedilen, tez savunma

sınavı/sanatta yeterlik çalışması başarılı olup ancak mezuniyet için gerekli belgelerini azami

süre içerisinde tamamlamayan, doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan, tez önerisi

savunma sınavından ikinci kez başarısız olup tez önerisi reddedilen, tez çalışma raporu üst üste

iki kez veya üç kez aralıklı olarak başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

“(8) Ders dönemini başarı ile tamamlayan ve en geç beşinci dönemin sonunda doktora

yeterlik sınavına katılıp katılmayacağı beyanına bakılmaksızın, doktora yeterlik sınavına ka-

tılmayan öğrenci başarısız sayılır, ikinci kez katılmayan öğrencinin kaydı silinir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sü-

renin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği

kesilir.” 

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci tezli yüksek lisans programında; mezuniyet için en az 120, en çok 180

AKTS olmak koşuluyla, ders döneminde bir dersin bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma

ve yayın etiği konularını içermesi şartıyla, 60 AKTS’den oluşan en az 8 ders ile birlikte seminer

ve tez danışmanlığı derslerini almak zorundadır.”
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MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programında asgari öğrenim süresi 4 yarıyıl, azami öğrenim
süresi ise 6 yarıyıldır. Öğrenci bir ders döneminde en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir. Öğrenci
dördüncü yarıyıl sonunda bir dersin bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği
konularını içermesi şartıyla, en az 60 AKTS’den oluşan en az 8 ders ile birlikte seminer ve tez
danışmanlığı derslerini başarı ile tamamlayamadığı takdirde kaydı silinir. Ancak afet ve sal-
gınlarda tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına
göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre
verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrencinin tez konusu ve tez yazım kuralla-
rına uygun şekilde hazırlanmış tez önerisi, ders dönemini izleyen yarıyılın ders kayıt tarihinden
en az bir hafta önce tez danışmanı tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunulur. Tez
konusu anabilim/anasanat dalı kurulunda incelendikten sonra Enstitü Yönetim Kurulu kararı
ile kesinleşir. Tez konusunda değişiklik yapılması gereken durumlarda aynı işlem uygulanır.
Tez adı değişikliği ise danışman veya tez jürisi önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla
yapılabilir. Gerekiyorsa etik kurul raporu ve/veya kurum izni olmadan tez önerisi yapılamaz.
Sanat temelli araştırma veya sanat pratiği temelli araştırma gibi uygulamaya yönelik yöntem-
lerden birinin seçildiği durumda, öğrenci tezi yanında ilgili çalışmalarını tez çalışması eser ra-
poru halinde hazırlayarak enstitüye teslim eder. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla
kabul edilen öğrenciler, tez çalışmalarıyla ilgili bilgileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ya-
yın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığındaki Tez Veri Giriş Formunu doldurarak bir nüshasını
enstitüye teslim eder.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzelt-
me ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir
olduğuna dair görüşü ile birlikte teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak enstitü
ve jüri üyelerine gönderir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten iti-
baren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Enstitü gerek gördüğü takdirde
sunulan teze üst intihal raporu uygular.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, ders döne-
minde bir dersin bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içermesi
şartıyla (daha önce lisansüstü programlarında almamış ise), 60 AKTS’den oluşan en az 8 ders
ile birlikte seminer ve tez danışmanlığı dersleri, 30 AKTS doktora yeterlik, 30 AKTS tez önerisi
ve en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan 25 AKTS tez çalışması ile 5 AKTS uzmanlık alan dersi
olmak üzere en az 240 AKTS (en fazla 360 AKTS) almak zorundadır.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise bir dersin bilimsel araştırma teknikleri
ile araştırma ve yayın etiği konularını içermesi şartıyla, en az 120 AKTS’den oluşan 16 ders
ile birlikte seminer ve tez danışmanlığı dersleri, 30 AKTS doktora yeterlik, 30 AKTS tez önerisi
ve en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan 25 AKTS tez çalışması ile 5 AKTS uzmanlık alan dersi
olmak üzere en az 300 AKTS (en fazla 420 AKTS) almak zorundadır. Öğrenci bir ders döne-
minde en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir.”
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MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak

üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami ta-

mamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami ta-

mamlama süresi on dört yarıyıldır. Yüksek lisans dereceli doktora öğrencisi dördüncü yarıyıl

sonunda bir dersin bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içermesi

(daha önce lisansüstü programlarında almamışsa) şartıyla, 60 AKTS’den oluşan en az 8 ders

ile bir seminer ve tez danışmanlığı dersinden başarılı olamadığı takdirde, lisans dereceli doktora

öğrencisi altıncı yarıyıl sonunda bir dersin bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın

etiği konularını içermesi şartıyla, en az 120 AKTS’den oluşan 16 dersten ve bir seminer ile tez

danışmanlığı derslerinden başarılı olamadığı takdirde kaydı silinir. Ancak afet ve salgınlarda

tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre

tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre veri-

lebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran dönemini

değerlendirmek üzere Haziran ayında ve Temmuz-Aralık dönemini değerlendirmek üzere Ara-

lık ayında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce ko-

mite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir

sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrenci hazırladığı raporu sözlü olarak ko-

mite üyelerine sunar. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak

belirlenir. Tez izleme raporunu (TİK) güz yarıyılı için Aralık ayında, bahar yarıyılı için Haziran

ayında vermeyen ve komisyon önünde sunmayan öğrenci başarısız kabul edilir. Komite tara-

fından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği

kesilir.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin doktora tez savunma sınavına girebilmesi için Senato tarafından belir-

lenen doktora tez çıktı koşullarını sağlaması gerekmektedir. Tezini teslim edecek öğrencinin,

içinde bulunduğu yarıyıl dâhil en az dört yarıyıl kayıt yenilemiş ve en az dört adet başarılı tez

izleme kurulu (TİK) raporunu da enstitüye sunmuş olması gerekir. Tez izleme raporu sayısı il-

gili yönetim kurulu kararıyla artırılabilir. Bu şartı sağlamayan öğrenciler tezlerini sunamaz-

lar.”

“(5) Tezler, danışmanın sorumluluğunda jüri üyelerine gönderilir.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 58- (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; enstitüye kayıt yaptırırken

bildirdikleri e-mail/kurumsal e-mail adresine yapılır.”

MADDE 23- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8230 

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

 
 8231 

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

 
 8232 
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Karaman 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8056 

—— • —— 
Karaman 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8057 

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

 
 7870 
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 8044 

—— • —— 
Isparta 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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 8206 

—— • —— 
Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8254 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
YAĞMURLUK ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Yağmurluk Temini işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 
İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir.  İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin  
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı  
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak 

No: 2   67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 97 - 0372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği   
    ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 

Cad.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : hasan.gumus@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  
Dosya No : 2231212 
İKN  : 2022 / 689849 
a) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - 1.000 Adet      
b) Teslim Yeri /  
İşin Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
Ambarları / ZONGULDAK  

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

ç) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 takvim 
gününde teslim edilecektir 

3- İhalenin   
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit 

Caddesi No: 125  /  ZONGULDAK                
b) Tarih ve Saati : 02.08.2022- 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
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4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tastiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl  içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.6 . İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi,   
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
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bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler  

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler  
6.1.  Firmalar teklifleri ile birlikte 1’er adet numune TS EN 342, TS EN 343 ve TS EN 

ISO 20471/A1 standardına uygun AT Tip İnceleme Belgesi vereceklerdir. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
9- Bu ihaleye  yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 
gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Fiyat avantajı uygulanmayacaktır 
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar:  
İlan olunur. 8055/1-1 
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KÖMÜR TUTUCU VE APARATLAR ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Kömür Tutucu ve Aparatlar (1 kalem) işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

maddesinin (G) Bendi Kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 
Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine Göre Açık İhale Usulü İhale 
Edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 90 - 0 372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
     2-TTK Ankara İrtibat Şube Müdürlüğü Misafirhanesi 7. 

Cadde (Aşkaabat Cad.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ 
ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 
Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : safure.aydogdu@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2219034 
b) İKN : 2022/684107 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Kömür Tutucu ve Aparatlar (1 kalem) 
ç) Teslim Yeri /  
    İşin Yapılacağı Yer : TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
ambarlarıdır. 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : 100 gün 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
b) Tarih ve Saati : 03.08.2022 - 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
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4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
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sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1.  İmalatta kullanılacak orijinal izolasyon malzemelerine ait numuneler verilecektir ve 
varsa bu malzemeler kataloglarda işaretlenecektir. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 
8- Bu ihalede Kısmi teklif verilmeyecektir. 
9- Bu ihaleye sadece Yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir. 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

12- Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 fiyat avantajı 
uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif 
ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı 

Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama 

işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 
15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 8175/1-1 
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62 KALEM (6 GRUP) LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Biriminden:  

62 Kalem (6 Grup) Laboratuvar Sarf Malzeme Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı 
Kararname eki esasları 20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/704079 
1- İdarenin 
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 
c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 62 Kalem (6 Grup) Laboratuvar Sarf Malzemesi Alımı 

1. Grup 1 ve 4. Kalem arası Mal/Malzemeler Kısmi Tekliflere Kapalı. 

2. Grup 5 ve 22. Kalem arası Mal/Malzemeler Kısmi Tekliflere Kapalı. 

3. Grup 23 ve 28. Kalem arası Mal/Malzemeler Kısmi Tekliflere Kapalı. 

4. Grup 29 ve 32. Kalem arası Mal/Malzemeler Kısmi Tekliflere Kapalı. 

5. Grup 33 ve 55. Kalem arası Mal/Malzemeler Kısmi Tekliflere Kapalı. 

6. Grup 56 ve 62. Kalem arası Mal/Malzemeler Kısmi Tekliflere Kapalı. 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim 
günü 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 26.07.2022 Salı günü saat 14.30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 

olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 

kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 

sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 

altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 

imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 

yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 

isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 

"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 
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İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 
960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 
vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampüsü 
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 
satın alınabilir. 

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler 26.07.2022 Salı günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 
bürosu Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklifler şu şekilde düzenlenecektir: 
1 ve 4. Kalem arası Mal/Malzemeler Kısmi Tekliflere Kapalıdır. 5 ve 22. Kalem arası 

Mal/Malzemeler Kısmi Tekliflere Kapalıdır. 23 ve 28. Kalem arası Mal/Malzemeler Kısmi 
Tekliflere Kapalıdır. 29 ve 32. Kalem arası Mal/Malzemeler Kısmi Tekliflere Kapalıdır. 33 ve 55. 
Kalem arası Mal/Malzemeler Kısmi Tekliflere Kapalıdır. 56 ve 62. Kalem arası Mal/Malzemeler 
Kısmi Tekliflere Kapalıdır. Söz konusu alım 6 gruptan oluşmakta olup; her bir grup kendi 
içerisinde değerlendirilecektir. Grupların birine/birkaçına/tamamına teklif verilebilir. Ancak bir 
grup için verilen teklif kısımlara bölünemez. İsteklilerce verilecek tekliflerin ihale konusu alımın 
tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususunun teklif mektuplarında açıkça belirteceklerdir. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
    8208/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/06/2022, 09/06/2022, 15/06/2022, 23/06/2022 

ve 30/06/2022 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 
lisans verilen, lisansı sona erdirilen, lisansı iptal edilen tüzel kişiler: 

1 
02/06/2022 tarihli ve 10998-9 sayılı Kurul Kararı ile; 
Bilsev Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye “Karakurt Barajı ve HES” tesisi için 
verilen 24/02/2011 tarihli ve EÜ/3094-7/1841 numaralı üretim lisansı iptal edilmiştir. 

2 

02/06/2022 tarihli ve 10998-10 sayılı Kurul Kararı ile; 
Bilsev Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Karakurt Barajı ve HES” projesi 
için, 37 (otuzyedi) yıl 8 (sekiz) ay 22 (yirmiiki) gün süreli eskisinin devamı 
mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

3 

02/06/2022 tarihli ve 10998-11 sayılı Kurul Kararı ile; 
İlkem Mühendislik Elektrik Üretim Makine İnşaat Proje Turizm Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi’ne “Karaköy HES” üretim tesisi için, 34 (otuzdört) yıl 1 (bir) ay 
16 (onaltı) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

4 

02/06/2022 tarihli ve 10998-17 sayılı Kurul Kararı ile; 
Özgüney Elektrik Limited Şirketi’ne “Silopi GES” üretim tesisi için verilen 18/02/2021 
tarihli ve EÜ/10030-17/04796 numaralı üretim lisansı 02/06/2022 tarihi itibariyle 
sonlandırılarak, İdilges Enerji Anonim Şirketi’ne “Silopi GES” üretim tesisi için, 47 
(kırkyedi) yıl 6 (altı) ay 10 (on) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim 
lisansı verilmiştir. 

5 

09/06/2022 tarihli ve 11006-13 sayılı Kurul Kararı ile; 
“Kipaş Mensucat İşletmeleri Anonim Şirketi’ne “Kipaş Mensucat OSB Enerji Santrali” 
için verilen 16/08/2018 tarihli ve EÜ/8008-7/04022 numaralı üretim lisansı 
30/06/2022 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. 

6 
09/06/2022 tarihli ve 11006-15 sayılı Kurul Kararı ile; 
Birecik Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine, 49 (kırkdokuz) yıl süreyle OSB Dağıtım 
Lisansı verilmiştir. 

7 
09/06/2022 tarihli ve 11019-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Reon Enerji Anonim Şirketi’ne verilen ETS/5167-7/03088 numaralı tedarik lisansı iptal 
edilmiştir. 

8 
09/06/2022 tarihli ve 11019-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Enmark Elektrik Enerjisi Toptan Satış İthalat ve İhracat Anonim Şirketi’ne verilen 
ETS/3465-13/2106 numaralı tedarik lisansı iptal edilmiştir. 

9 
15/06/2022 tarihli ve 11022-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Hasan Zenginsöz Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne “Hasan Zenginsöz Biyokütle 
Tesisi” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

10 
15/06/2022 tarihli ve 11022-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Zenginsöz Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne “Zenginsöz Biyokütle Tesisi” projesi 
için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

11 
23/06/2022 tarihli ve 11031-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Özkara Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne “Özkara Biyokütle Tesisi” projesi için, 49 
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 
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12 

23/06/2022 tarihli ve 11031-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Gürmat Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Efe-9 JES” projesi için, 01/04/2034 
tarihine kadar geçerli olacak, 11 (onbir) yıl, 9 (dokuz) ay, 9 (dokuz) gün süreli 
üretim lisansı verilmiştir. 

13 
23/06/2022 tarihli ve 11031-12 sayılı Kurul Kararı ile; 
Arslanca Enerji Gaz Petrol Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, 20 (yirmi) 
yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir. 

14 

30/06/2022 tarihli ve 11044-11 sayılı Kurul Kararı ile; 
Seyhan Turizm Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Seyhan Otel 
Kojenerasyon Santrali” için verilen 06/08/2015 tarihli ve EÜ/5716-4/03324 numaralı 
üretim lisansı 30/06/2022 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. 

15 
30/06/2022 tarihli ve 11044-13 sayılı Kurul Kararı ile; 
Aşkale Çimento Petrol Enerji Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne, 20 (yirmi) yıl süreli 
tedarik lisansı verilmiştir. 

16 
30/06/2022 tarihli ve 11044-14 sayılı Kurul Kararı ile; 
Minanur Enerji Petrokimya Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’ne, 20 (yirmi) yıl 
süreli tedarik lisansı verilmiştir. 

17 
30/06/2022 tarihli ve 11044-15 sayılı Kurul Kararı ile; 
Enera Altyapı Madencilik ve Enerji Yatırımları Geliştirme ve İşletme Hizmetleri 
Anonim Şirketi’ne, 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir. 

18 

30/06/2022 tarihli ve 11044-21 sayılı Kurul Kararı ile; 
Tuyat Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Göksu Barajı ve HES” projesi için verilen 
26/04/2018 tarihli ve EÜ/7809-7/03904 numaralı üretim lisansının iptal edilmesine 
ilişkin alınan 17/03/2022 tarihli ve 10848-11 sayılı Kurul Kararı geri alınmıştır. 
Lisans yürürlüktedir. 
 8073/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/06/2022 ve 23/06/2022 tarihli Kararlarıyla Şarj 

Hizmeti Yönetmeliğinin 8. maddesi hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler: 

1 
09/06/2022 tarihli ve 11009-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne 49 (kırkdokuz) yıl süreli 
şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. 

2 
09/06/2022 tarihli ve 11009-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
EVS Elektrikli Şarj Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 49 (kırkdokuz) yıl 
süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. 

3 
09/06/2022 tarihli ve 11009-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
TOGG Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 49 
(kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. 

4 
09/06/2022 tarihli ve 11009-4 sayılı Kurul Kararı ile; 
ZES Dijital Ticaret Anonim Şirketi’ne 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı 
verilmiştir. 

5 
09/06/2022 tarihli ve 11009-5 sayılı Kurul Kararı ile; 
Şarjet Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı 
işletmeci lisansı verilmiştir. 
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6 
23/06/2022 tarihli ve 11032-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Şarjon Yenilenebilir Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi’ne 
49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. 

7 
23/06/2022 tarihli ve 11032-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Wat Mobilite Çözümleri Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 49 (kırkdokuz) yıl 
süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. 

8 
23/06/2022 tarihli ve 11032-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
Astor Enerji Anonim Şirketi’ne 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı 
verilmiştir. 

9 
23/06/2022 tarihli ve 11032-4 sayılı Kurul Kararı ile; 
Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri Anonim Şirketi’ne 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj 
ağı işletmeci lisansı verilmiştir. 
 8073/2/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/06/2022 ve 30/06/2022 tarihli Kararlarıyla 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler: 

1. 
09/06/2022 tarihli ve 11011-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Lubpart Solutions Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 10 (on) yıl süreli 
Madeni Yağ Lisansı verilmiştir. 

2. 
30/06/2022 tarihli ve 11046-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Makri Gemicilik ve Gemi Acentalığı Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi’ne 
15 (onbeş) yıl süreyle İhrakiye Teslimi Lisansı verilmiştir. 

 8073/3/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02.06.2022 tarihli Kararıyla Sıvılaştırılmış Petrol 

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

1 

02.06.2022 tarihli ve 11000 sayılı Kurul Kararı ile; 
Yıldırım Petrol Ticaret ve Nakliyat Anonim Şirketi’nin 05/07/2007 tarihli ve LPG-
DAĞ/1249-2/06709 numaralı LPG Dağıtıcı Lisansının süresi 05/07/2022 tarihinden 
itibaren 05/07/2037 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 8073/4/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Batman Petrol Üniversitesi Kurma ve Geliştirme Vakfı'nın dağılmasına ilişkin Batman          

1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/07/2022 tarihinde tashih edilen, 02/06/2022 tarihinde kesinleşen, 
28/01/2020 tarih ve E: 2019/474, K: 2020/92 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
    8164/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Nişantaşı Anadolu Lisesi High School Eğitim Vakfı, İstanbul 5. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 15.06.2022 tarihinde kesinleşen 22.03.2022 tarihli ve E: 2019/193, K: 2022/88 
sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
    8189/1-1 
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair 
Sınav ve Atama Yönetmeliği” ve “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 

Hizmet 
Sınıfı 

Kadro 
Derecesi 

Kadro 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 Tahsildar GİH 9 10 

İktisat, İşletme, Maliye veya Kamu 
Yönetimi lisans programlarının 
birinden mezun olmak. En az (B) 
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

Kadın / 
Erkek P3 

En az 
60 

puan 

2 Tahsildar GİH 9 5 

Muhasebe, Bilgisayar Destekli 
Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve 
Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve 
Vergi Uygulamaları ön lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 
En az (B) sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak. 

Kadın / 
Erkek P93 

En az 
60 

puan 

3 Memur GİH 9 2 
Yerel Yönetimler ön lisans 
programından mezun olmak. En az 
(B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. 

Kadın / 
Erkek P93 

En az 
60 

puan 

4 Memur GİH 9 10 

Lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat 
Fakültesi, İşletme Fakültesi,  Siyasal 
Bilgiler / Bilimler Fakültesi 
bölümlerinin birinden mezun olmak. 
En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi 
olmak. 

Kadın / 
Erkek P3 

En az 
60 

puan 

5 Memur GİH 9 3 

İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, 
İnsan Kaynakları Yönetimi, Yerel 
Yönetimler, Adalet Meslek Eğitimi, 
Adalet, Maliye ön lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

Kadın / 
Erkek P93 

En az 
60 

puan 

6 Zabıta 
Memuru GİH 9 6 

Lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat 
Fakültesi, İşletme Fakültesi,  Siyasal 
Bilgiler / Bilimler Fakültesi 
bölümlerinin birinden veya lisans 
düzeyinde eğitim veren fakültelerin 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
bölümünden mezun olmak. En az (B) 
sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. 

Kadın / 
Erkek P3 

En az 
60 

puan 

7 Zabıta 
Memuru GİH 9 5 

Mahalli İdareler, Mahalli İdareler 
(Zabıta), Yerel Yönetimler, Adalet 
Meslek Eğitimi, Adalet veya Adalet 
Meslek Yüksek Okulu, Çevre 
Temizliği ve Denetimi, Güvenlik, 
Güvenlik Bilimleri, Güvenlik ve 
Koruma, Özel Güvenlik ve Koruma, 
Kamu Güvenlik ve Asayişinin 
Sağlanması, Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım ön lisans programlarından 
birinden mezun olmak. En az (B) 
sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. 

Kadın / 
Erkek P93 

En az 
60 

puan 
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BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş memur kadroları için 

yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir. 

1. Türk vatandaşı olmak. 
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
3. 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. 

4. 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. 

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak. 

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.  
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 
1. İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve alım yapılacak kadroların 
karşısındaki puan türünden, yukarıdaki tabloda belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 

2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle 
çıkarılmış olmamak, 

3. Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanununun 48 inci maddesinin 
(A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 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.  

4. Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını 
doldurmamış olmak.    

5. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.    

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.mugla.bel.tr resmi internet 

adresinden temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
a) Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden 

alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik 
edilebilir.)  

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 sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
g) 2 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 
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h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir.) 

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 iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin 
aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza 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) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru olarak doldurulmaları, istenilen 

diğer belgeler ile birlikte 17.08.2022 – 19.08.2022 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 09:00-
16:30) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (Şeyh Mahallesi Kocamustafa 
Efendi Caddesi No:5 Menteşe / MUĞLA adresindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet 
Binası) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, boy ve kilo 
ölçümü sonrasında geçerli şartlara sahip adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını 
tamamlayabileceklerdir. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)  

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

c) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen 
tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek 
başvurularını yapacaklardır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

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

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

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 ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesine müteakip 26.08.2022 tarihinde Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı genel ağ sayfasında (www.mugla.bel.tr) ilan edilecektir.  

d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların 
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Sınava 
girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine www.mugla.bel.tr adresinden erişebilecektir. Bu 
belge sınava girişte ibraz edilecektir.  

e) Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde 
hazır bulunmaları gerekmektedir. 

f) Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır.      

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Memur alımı için; Sözlü Sınav yapılacak olup 21.09.2022 – 27.09.2022 tarihleri arasında 

Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi No: 45 Menteşe / MUĞLA adresindeki Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav gün içerisinde bitirilemez ise 
ertesi gün devam edilecektir. 
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 Zabıta Memuru alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, 28.09.2022 – 
30.09.2022 tarihleri arasında Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA 
adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı adresinde gerçekleştirilecektir. Sözlü ve Uygulamalı sınav gün 
içerisinde bitirilemez ise ertesi gün 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: 
a) Sözlü Sınav Konuları; 
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
4) Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat, 
konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini 

kapsar. 
b) Uygulamalı sınav; Zabıta Memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve 

yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.   
7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ – 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.mugla.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.mugla.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 belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyenin internet adresinden ( www.mugla.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 ( www.mugla.bel.tr ) 
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. 
    8089/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 8142/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8139/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8150/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8165/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8053/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8054/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rekabet ve İnovasyon Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– 2022 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2022 Yılı Mayıs Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri

Listesi
–– 2022 Yılı Mayıs Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

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.


