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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM GEÇİCİ BÜTÇE KANUNU

Kanun No. 6654 Kabul Tarihi: 18/12/2015

MADDE 1 – (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı
cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici
kurumlara, 1/1/2016 tarihinden 31/3/2016 tarihine kadar geçecek üç aylık dönemde,
22/12/2014 tarihli ve 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli
cetvellerine dâhil başlangıç ödeneklerinin;

a) “01- Personel Giderleri” ve “02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gider-
leri” ekonomik kodlarını içeren tertiplerinden;

1) (2) numaralı alt bentte sayılan tertip dışındaki, “01- Personel Giderleri” ve “02- Sos-
yal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodlarını içeren tertiplerde yüzde
34’ü,

2) Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 01.00.00.02-01.1.1.00-1-01.8 tertibinde yüzde 28,14’ü,
b) “03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri” ekonomik kodunu içeren tertiplerinden; 
1) (2) ve (3) numaralı alt bentlerde sayılan tertipler dışındaki; “03.5- Hizmet Alımları”na

ilişkin tertiplerde yüzde 35’i, diğer tertiplerde yüzde 25’i,
2) Başbakanlık bütçesinin 07.01.00.35-01.1.3.02-1-03.4 tertibinde yüzde 85’i,
3) Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin 13.01.42.00-09.9.9.08-1-03.5 tertibinde yüzde

75’i, 13.01.42.00-09.9.9.11-1-03.5 tertibinde yüzde 70’i,
c) “04- Faiz Giderleri” ekonomik kodunu içeren tertiplerinde yüzde 36’sı,
ç) “05- Cari Transferler” ekonomik kodunu içeren tertiplerinden;
1) (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerde sayılan tertipler dışındaki tertiplerde

yüzde 30’u,
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2) Maliye Bakanlığı bütçesinin; 12.01.31.00-10.9.9.03-1-05.1 tertibinde yüzde 56’sı,
12.01.31.00-10.9.9.24-1-05.1 tertibinde yüzde 38’i, 12.01.31.00-01.6.0.09-1-05.2 tertibinde
yüzde 55’i, 12.01.31.00-01.1.2.00-1-05.3 tertibinde yüzde 100’ü, 12.01.31.00-01.1.2.75-1-05.3
tertibinde yüzde 38,8’i, 12.01.31.00-01.1.2.00-1-05.4 tertibinde yüzde 53’ü,

3) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin 18.01.00.23-10.9.9.26-1-05.2 ter-
tibinde yüzde 60’ı,

4) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinin 30.01.31.00-04.2.1.01-1-05.4 ter-
tibinde yüzde 66’sı,

5) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinde, özel bütçeli idareler ile dü-
zenleyici ve denetleyici kurumlara aktarılmak üzere öngörülen cari hazine yardımlarına ilişkin
tertiplerde yüzde 35’i, 

6) “05.6- Yurtdışına Yapılan Transferler” tertiplerinde yüzde 50’si,
d) “06- Sermaye Giderleri”  ekonomik kodunu içeren tertiplerinden;
1)  (2) ve (3) numaralı alt bentlerde sayılan tertipler dışındaki tertiplerde yüzde 20’si,
2) Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinde yer alan tertiplerde yüzde 75’i,
3) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu bütçesinde yer alan ter-

tiplerde yüzde 40’ı,
e) “07- Sermaye Transferleri” ekonomik kodunu içeren tertiplerinden;
1) (2) ve (3) numaralı alt bentlerde sayılan tertipler dışındaki tertiplerde yüzde 20’si,
2) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bütçesinin 34.01.30.00-01.6.2.52-

1-07.1 tertibinde yüzde 75’i,
3) Adalet Bakanlığı bütçesinin 08.01.32.62-01.6.2.41-1-07.1 tertibinde yüzde 40’ı,
f) “08- Borç Verme” ekonomik kodunu içeren tertiplerinden;
1) (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerde sayılan tertipler dışındaki tertiplerde yüzde 20’si, 
2) Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan tertiplerde yüzde 30’u,
3) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesinin 40.13.30.00-

09.4.1.00-2-08.1 tertibinde yüzde 45’i,
4) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin 20.01.31.00-04.3.9.00-1-08.1 terti-

binde yüzde 100’ü,
g) “09- Yedek Ödenekler” ekonomik kodunu içeren tertiplerinden;
1) (2) ve (3) numaralı alt bentlerde sayılan tertipler dışındaki tertiplerde yüzde 25’i,
2) “09.1- Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği” ve “09.3- Yatırımları Hızlandırma

Ödeneği” tertiplerinde yüzde 50’si,
3) “09.6- Yedek Ödenek” ve “09.7- Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını

Karşılama Ödeneği” tertiplerinde yüzde 100’ü,
karşılığı bulunacak tutar kadar ödenek kullanım yetkisi verilmiştir.
(2) 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun ek 1 inci maddesine göre,

siyasî partilere 2016 yılının tamamı için olmak üzere yapılacak yardımın hesaplanmasında,
6583 sayılı Kanundaki genel bütçe gelir tahmininin yüzde 16,44 fazlası esas alınır.

(3) İlgili kanun hükümleri uyarınca merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yıllık olarak
tarh, tahakkuk ve tahsiline devam olunur.  

(4) Bu Kanuna göre yapılan harcamalar, girişilen yüklenmeler ile tahsil olunan gelirler
2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesine dâhil edilir.

MADDE 2 – (1) 2015 ve daha önceki yıllarda taahhüde bağlanmış iş ve hizmetlere ait
ödemelere 1 inci maddede belirlenen ödenek sınırları çerçevesinde devam olunur. Kamu ida-
releri, ödemelerini 1 inci maddede öngörülen ödenekler çerçevesinde gerçekleştirmek kaydıyla,
6583 sayılı Kanunda söz konusu iş ve hizmetler için öngörülen ödenekleri esas alarak yüklen-
meye girişebilir.
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(2) Proje ve karakteristiği makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-ye-
nileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, etüd proje ile yayın alım ve basımı olan
veya bunların bileşiminden oluşan yıllık toplu projeler hariç olmak üzere, 2015 Yılı Yatırım
Programı ek yatırım cetvellerinde yer alan ve 2015 yıl sonu itibarıyla tamamlanmış projeler
için 2016 yılında harcama yapılamaz. 2015 Yılı Yatırım Programı ek yatırım cetvellerinde yer
alan; 2015 yılında tamamlanması öngörülen projelerden tamamlanamayanlar ile 2016 yılı ve
sonraki yıllarda tamamlanması öngörülen projelere ilişkin ödemeler bu Kanunda sermaye gi-
derleri ve sermaye transferlerine ilişkin verilen harcama yetkisi çerçevesinde yapılır. Yatırım
projelerinin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler, 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koor-
dinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümleri çerçevesinde yürütülür.

MADDE 3 – (1)  6583 sayılı Kanunun hükümleri, 1 inci ve 2 nci maddeler ile bu mad-
denin ikinci ve üçüncü fıkraları saklı kalmak kaydıyla ve içeriklerine göre tarihler güncelleş-
tirilmek suretiyle uygulanmaya devam olunur.

(2) 6583 sayılı Kanunun; 
a) 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve bağlı (E) işaretli cetvelinin (9), (23), (25), (30)

ve (73) sıra numaralı hükümleri ile (İ) işaretli cetvelinin “II-Kamu Görevlilerine İlişkin Toplam
Atama Sayısı Sınırları” bölümünün “Kamu Görevlilerine İlişkin Atama Sayısı Sınırı” sütunun-
da yer alan son iki cümlesi, (K) işaretli cetvelinin “III. Fazla Çalışma Ücreti” bölümünün “(A)
Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti” kısmının ikinci fıkrasının (ğ) bendi ve (T) işaretli cetvelinin
“5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan Kamu İdarelerinin Yıl
İçinde Edinebilecekleri Taşıtlar”a ilişkin bölümü uygulanmaz.

b) 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası “Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici
kurumlar, devreden kullanılabilir finansman karşılıklarını mevcut veya yeni açılacak tertiplere
ödenek olarak eklemeye Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yetki-
lidir.” şeklinde uygulanır.

(3) 1/1/2016-31/3/2016 dönemi için, 6583 sayılı Kanuna bağlı;
a) (H), (İ), (M), (O), (P) ve (T) işaretli cetvellerde yer alan tutar ve parasal sınırlar, (K)

işaretli cetvelin “II. Konferans Ücreti” ile “III. Fazla Çalışma Ücreti” bölümleri ile aynı cetvelin
“IV. Diğer Ödemeler” bölümünün dördüncü, onaltıncı, onyedinci, onsekizinci ve yirminci fık-
ralarında yer alan tutarlar yüzde 6,8 oranında artırılarak uygulanır. 

b) (İ) işaretli cetvelin “II-Kamu Görevlilerine İlişkin Toplam Atama Sayısı Sınırları”
bölümünde yer alan “36.000” ve “40.000” rakamları sırasıyla “51.000” ve “55.000” olarak uy-
gulanır.

(4) Bu Kanunun uygulanmasında ortaya çıkabilecek aksaklıkları ve tereddütleri gidermeye,
gerekli tedbirleri almaya, bütçe ve muhasebe işlemlerini yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – (1) Bu Kanunun; 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı,
b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,
c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Başkanı,
ç) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile ilgili hükümlerini ilgili bakanlar ve Ma-

liye Bakanı,
d) Özel bütçeli idarelere ilişkin hükümlerini idarelerin bağlı veya ilgili olduğu bakanlar

ve Maliye Bakanı,
e) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ilişkin hükümlerini kendi kurulları ve/veya

kurum başkanları,
f) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı,
yürütür. 

22/12/2015
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı : 2015/8315

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                                M. ŞİMŞEK                              Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.                Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                               M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/8316

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                                M. ŞİMŞEK                              Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.                Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                               M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/668

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 8000 ek göstergeli Bakan Yardımcılığına

Yüksel COŞKUNYÜREK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

22/12/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                             Binali YILDIRIM                            

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (hh) bentleri aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a) Akredite kuruluş: 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Ku-
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde Türk Akreditasyon Kurumu tarafından, rüzgar
ölçümlerine ilişkin TS EN 61400-12-1 Elektrik Üreten Rüzgar Türbinlerinin Güç Performansı
Ölçmeleri, TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel
Şartlar ile güneş ölçümlerine ilişkin bu Yönetmeliğin yedinci bölümü ve TS EN ISO 17025
Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar uyarınca akredite edil-
miş kuruluşu,”

“hh) Perakende satış hizmeti: Görevli tedarik şirketleri tarafından, elektrik enerjisi
ve/veya kapasite satımı dışında, tüketicilere sağlanan faturalama ve tahsilat hizmetleri ile tü-
ketici hizmetleri merkezi aracılığıyla verilen hizmetleri,”

“kkk) Bağlantı bölgesi: TEİAŞ tarafından belirlenen ve il ya da illerin idari mülki sı-
nırlarını kapsayan bölgeyi,

lll) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Ka-
nununun 7/a maddesi uyarınca sermaye şirketlerine geçerli tebligata esas elektronik iletilerin
gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak delil sağlayan, elektronik
postanın nitelikli şeklini,

mmm) Teminat: Bu Yönetmelik kapsamında Kuruma sunulması öngörülen ve Türk Li-
rası cinsinden nakit olarak değeri ya da Kuruma muhatap düzenlenmiş ve Kurul kararı ile be-
lirlenen örneğe uygun banka teminat mektubunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Lisans devredilemez. Ancak, aşağıdaki durumlar lisans devri sayılmaz:
a) Lisans sahibi bir tüzel kişi, bu Yönetmelik kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca birleşme veya bölünme yoluyla, 59 uncu madde çer-
çevesinde başka bir tüzel kişiye devredebilir.

b) Üretim lisansı almış bir tüzel kişinin bu Yönetmelik kapsamındaki hak ve yükümlü-
lükleri, aynı ortaklık yapısı ile kurulan bir başka tüzel kişiye Kurul onayı alınmak ve yeni tüzel
kişinin bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla devredilebilir
ve devralması onaylanan tüzel kişiye eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir. Üretim
lisansı sahibi halka açık bir tüzel kişinin bu Yönetmelik kapsamındaki hak ve yükümlülükleri,
bu tüzel kişinin yüzde yüz payına sahip olarak kurduğu bir başka tüzel kişiye, Kurul onayı
alınmak kaydıyla devredilebilir ve devralması onaylanan tüzel kişiye eskisinin devamı mahi-
yetinde yeni lisans verilir. Bu bent kapsamında eskisinin devamı mahiyetinde lisans verilmesi
onaylanan tüzel kişilerin ortaklık yapılarında, ilgili tüzel kişiye lisans verilene kadar, halka
açık paylar hariç olmak üzere pay devri yoluyla değişiklik yapılması halinde, bu tüzel kişilerin
lisans başvuruları Kurul kararıyla reddedilir. Eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans veril-
mesine ilişkin Kurul kararında lisans verilmesi uygun bulunan tüzel kişinin yükümlülükleri ve
bu yükümlülüklerin yerine getirileceği süre belirlenir. Söz konusu yükümlülüklerin mücbir se-
bepler veya Kurul tarafından uygun bulunan haller dışında süresi içerisinde yerine getirilme-
mesi halinde, bahse konu başvuru Kurul kararı ile reddedilir.
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c) Üretim lisansı sahibi bir tüzel kişi lisansı kapsamındaki üretim tesisini, Kurul onayı
almak kaydıyla satış, devir veya kiralama gibi kullanım hakkının değişmesi sonucunu doğuran
diğer bir işlem ile lisans kapsamındaki faaliyete devam etmek isteyen bir diğer tüzel kişiye
devredebilir. Bu suretle üretim tesisini devralacak tüzel kişinin, devir işlemi gerçekleşmeden
önce Kurumdan lisans alması zorunludur. Üretim tesisini devralan tüzel kişiye yeni lisans verilir
ve söz konusu lisans, devir işlemlerinin tamamlanması ve eski lisansın sona ermesi ile yürürlüğe
girer.

ç) Üretim lisansı sahibi tüzel kişiye bankalar ve/veya finans kuruluşları tarafından sınırlı
veya gayri kabili rücu proje finansmanı sağlanması halinde, sözleşme hükümleri gereği, ban-
kalar ve/veya finans kuruluşlarının Kuruma gerekçeli olarak bildirimde bulunması ve Kurul
tarafından gerekçelerin uygun bulunması halinde, bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlar çerçe-
vesinde önerecekleri bir başka tüzel kişiye lisans sahibi tüzel kişinin lisansı kapsamındaki tüm
yükümlülüklerini üstlenmek şartıyla lisans verilmesini talep edebilir. Önerilen tüzel kişiye, bu
Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla aynı hak ve yükümlülük-
lerle eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci, dördüncü, beşinci, yedinci
ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklen-
miştir.

“(1) Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, önlisans almak için Ek-2’de
yer alan “Önlisans Başvuru Dilekçesi” ile birlikte, Kurul kararıyla yürürlüğe konulan “Önlisans
ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” uya-
rınca sunulması gereken belgeleri ibraz etmek suretiyle, bu Yönetmelikte başvuru süresi dü-
zenlenen kaynaklar bakımından süresi içerisinde Kuruma başvurur.”

“(4) Önlisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin veya tüzel kişilikte;
a) Doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerin,
b) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile limited şirketlerde müdürlerin,
Kanunun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında yasaklı olmaması zorunludur.
(5) Önlisans başvurularında,
a) MWm cinsinden her bir kurulu güç başına Kurul kararı ile belirlenen tutarda teminat

sunulur. Bu yöntemle hesaplanan teminat tutarının üst sınırı, üretim tesisi için Kurum tarafından
öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde beşini geçmemek üzere, Kurul kararı ile belirlenir.
Bu Yönetmelik kapsamında Kuruma sunulacak banka teminat mektubu tutarı, birden fazla ban-
kadan temin edilen banka teminat mektupları ile de sağlanabilir.

b) Şirket asgari sermayesinin, üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam
yatırım tutarının yüzde beşine, nükleer enerjiye veya yerli kömüre dayalı üretim tesisi kurulması
için yapılan önlisans başvuruları açısından yüzde birine artırıldığına ilişkin şirket esas sözleş-
mesinin sunulması zorunludur.

c) Önlisans alma bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesi
zorunludur. Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kur-
mak üzere önlisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişilerden önlisans alma bedelinin sa-
dece yüzde onu tahsil edilir.

ç) Başvuru sahibi tüzel kişinin esas sözleşmesinde;
1) Tüzel kişinin anonim şirket olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre bor-

sada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olduğuna ve hamiline yazılı
pay senedi çıkaramayacağına ilişkin hükme,
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2) Önlisans süresince şirketin ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin
bu Yönetmelikte öngörülen hüküm ile şirket sermaye miktarının azaltılmasına yönelik esas
sözleşme değişikliklerinde Kurumun onayının alınacağına ilişkin hükme,

yer verilmesi zorunludur.
d) Rüzgar, güneş, hidrolik veya jeotermal enerjiye dayalı başvurular hariç olmak üzere,

önlisans başvurularında 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çev-
resel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gerekli olan kararın sunulması
zorunludur.”

“(7) Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılacak önlisans
başvuruları aşağıdaki usule uygun olarak alınır:

a) TEİAŞ, Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde, her yıl rüzgar enerjisine dayalı baş-
vurular için 1 Ekim, güneş enerjisine dayalı başvurular için 1 Mayıs tarihine kadar, takip eden
beş yıl için ve takip eden on yıl için olmak üzere, bağlantı noktasına göre ve/veya bölgesel
bazda, sisteme bağlanabilecek rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kapasitesini
Kuruma bildirir.

b) Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için her yıl Nisan ayının ilk beş iş gününde,
güneş enerjisine dayalı başvurular için her yıl Kasım ayının ilk beş iş gününde, açıklanan kapasite
çerçevesinde Kurum tarafından önlisans başvuruları alınır.

c) Başvuru ekinde, bu Yönetmelik kapsamında son üç yıl içinde elde edilmiş en az bir
yıl süreli standardına uygun rüzgar veya güneş ölçümünün bulunması zorunludur.”

“(9) Beşinci fıkranın (b) bendi çerçevesinde yapılacak olan asgari sermaye hesabında;
a) Birden fazla önlisans veya lisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin sermayesinin,

her bir önlisans veya lisans başvurusu için öngörülen sermaye miktarlarının toplanması sure-
tiyle bulunan miktardan az olmaması,

b) Lisans veya önlisans sahibi bir tüzel kişinin yeni bir önlisans veya lisans başvuru-
sunda bulunması halinde, şirketin sermayesinin, yeni başvuru için öngörülen sermaye mikta-
rıyla, geçici kabulü yapılmamış her bir üretim tesisine ilişkin lisans ile önlisans ve varsa mevcut
başvurular için Kurum tarafından öngörülen sermaye tutarlarının toplanması suretiyle bulunan
tutardan az olmaması,

zorunludur.”
“(11) Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı önlisans başvuruları açısından beşinci fıkranın

(ç) bendinde aranan yükümlülükler ile Kurul kararı ile belirlenen bilgi ve belgelerin Kuruma
sunulmasına ilişkin yükümlülükler söz konusu tüzel kişinin 15 inci maddenin ikinci fıkrasının
(c) bendi uyarınca bağlantı görüşünü kabul ve taahhüt etmesini veya etmiş sayılmasını müteakip
tanınacak doksan günlük süre içerisinde yerine getirilir.”

MADDE 4  – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Başvuru sırasında tüzel kişilerden istenen belgelerin gereğine uygun olarak teslim
edilip edilmediği hakkındaki inceleme, sunulan belgelerin Kurum evrakına giriş tarihini izleyen
yirmi iş günü içerisinde tamamlanır. Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı önlisans başvurularında
sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ilgili mevzuatta aranan şartları sağlamaması hal-
lerinde başvuru yapılmamış sayılarak başvuru dosyası iade edilir. Diğer başvurularda ise ilgili
mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen önlisans başvurularındaki eksikliklerin ilgi-
lisine yapılan tebligattan itibaren on beş iş günü içerisinde giderilmesi istenerek, giderilmediği
takdirde başvurunun yapılmamış sayılarak başvuru sırasında sunulan belgelerin iade edileceği
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bildirilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi veya başvurudan vazgeçildiğinin Ku-
ruma yazılı olarak bildirilmesi halinde, ilgili ana hizmet birimi tarafından başvuru yapılmamış
sayılır ve başvuru sahibinin talebi halinde, başvuru sırasında sunulan belgeler iade edilir. Bu
durumda yatırılmış ise başvuru sahibinin talebi halinde, önlisans alma bedeli iade edilir.”

“(4) Üçüncü fıkra uyarınca yapılacak ilanda başvuruya konu yerin il, ilçe, köy ve/veya
mahalle, ada ve/veya parsel ve/veya 1/25.000’lik pafta numarası ve/veya UTM-ED50 (6˚ lik)
sisteme göre belirlenmiş koordinat bilgileri ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Aynı yerde faaliyette bulunmak için yapılan birden fazla başvurunun değerlendi-
rilmesine ilişkin olarak mevzuatta özel düzenleme bulunan haller hariç olmak üzere, ilgili ön-
lisans başvuru tarihinden itibaren 13 üncü maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde yapılan du-
yuruya kadar geçen sürede ve/veya duyurudan itibaren on iş günü içerisinde, duyuru konusu
yerde faaliyet göstermek üzere piyasada başka bir önlisans veya petrol piyasasında rafinerici
ve/veya depolama veya doğal gaz piyasasında depolama lisansı başvurusunun olması duru-
munda aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır:

a) Uluslararası antlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yerde veya piya-
sada nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilen sa-
hada faaliyet göstermek üzere piyasada ya da petrol veya doğal gaz piyasalarında yapılan ön-
lisans veya lisans başvuruları her aşamada reddedilir.

b) 13 üncü maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde duyurusu yapılan önlisans başvuru-
suna konu yerin uluslararası antlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yer olmaması
veya nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilme-
mesi, ancak duyurusu yapılan önlisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere, pi-
yasada üretim faaliyeti göstermek üzere başka önlisans başvurusunun veya başvurularının bu-
lunması ya da petrol piyasasında rafinerici ve/veya depolama lisansı başvurusunun veya baş-
vurularının bulunması ya da doğal gaz piyasasında depolama lisansı başvurusunun veya baş-
vurularının bulunması halinde, duyuru konusu yerde hangi başvuruya ilişkin lisanslama süre-
cine devam edileceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir:

1) Önlisans veya lisans başvurularından doğal gaz piyasasında yeraltı doğal gaz depo-
lama, piyasada doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı önlisans, doğal gaz piyasasında
sıvılaştırılmış doğal gaz tesisinde yapılacak depolama, petrol piyasasında rafinerici, piyasada
doğal gaza dayalı önlisans ve petrol piyasasında depolama lisansı başvurularına sırasıyla ön-
celik verilir.

2) (1) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde öncelik verilen önlisans veya lisans baş-
vurusu ya da başvuruları dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.

c) 13 üncü maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde duyurusu yapılan önlisans başvuru-
suna konu yerde Kurul kararıyla piyasada doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üre-
tim faaliyeti gösterilmesi yönünde karar alınması ve piyasada doğal gaz hariç diğer kaynak
veya yakıta dayalı üretim faaliyeti göstermek üzere birden fazla önlisans başvurusu olması ha-
linde, hangi başvuruya ilişkin lisanslama sürecine devam edileceği aşağıdaki usul ve esaslara
göre Kurul kararıyla belirlenir.

1) Önlisans başvurusuna konu üretim tesisinin kaynağı ya da yakıt cinsi dikkate alınarak
yerli kömür, ithal kömür ve yenilenebilir enerji kaynağına dayalı başvurulara sırasıyla öncelik
verilir.
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2) (1) numaralı alt bent hükmü kapsamında piyasada farklı yenilenebilir enerji kayna-
ğına dayalı birden fazla başvuru olması halinde, lisanslama sürecinin devam edeceği başvuru-
nun belirlenmesinde sırasıyla jeotermal, hidrolik, rüzgar ve güneş enerji kaynaklarına dayalı
başvurulara öncelik verilir.

3) (2) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde belirlenen ilk sıradaki başvuru dışında ka-
lan başvurular iade edilir veya reddedilir.”

“(3) Önlisans veya üretim lisansı başvurusuna konu üretim tesisi sahası için lisanssız
üretim başvurusu yapılamaz ve yapılması halinde ilgili başvurular iade edilir.

(4) Üretim lisansı alındıktan sonra, üretim lisansına konu sahada, malikin kendi arazisi
üzerine kuracağı lisanssız üretim tesisi başvuruları Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ta-
rafından teknik değerlendirmesi uygun bulunmak ve bahse konu üretim lisansı ile başka lisanslı
üretim tesisini etkilememek kaydıyla kabul edilebilir. Aksi halde her aşamada reddedilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Kişisel hak itirazı bakımından değerlendirilmiş, rüzgar veya güneş enerjisine dayalı
üretim tesisi kurmak için yapılan önlisans başvuruları, aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

a) Önlisans başvurusunda bulunan tüzel kişiler tarafından her bir tesis için ilan edilen
bağlantı noktalarından veya bağlantı bölgelerinden yalnızca bir bağlantı noktası veya bölgesi
ilgili mevzuat çerçevesinde tercih edilebilir. Başvuruya esas kurulu güç, tercih edilen bağlantı
noktası ve/veya bağlantı bölgesinde ilan edilen kapasiteden fazla olamaz. Rüzgar ve güneş
enerjisine dayalı önlisans başvurularında, santral sahasının birden fazla bağlantı bölgesi içinde
yer alması halinde, santral sahasının en fazla yer kapladığı bağlantı bölgesinde yer aldığı kabul
edilir.

b) Önlisans başvurularının ilgili mevzuat çerçevesinde teknik değerlendirmesinin ya-
pılabilmesi için istenen bilgi ve belgeler, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne gönderilir.
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü teknik değerlendirmeyi tamamlayarak Kuruma bildirir.
Bu kapsamda teknik değerlendirmesi uygun bulunan önlisans başvuruları, bağlantı görüşlerinin
oluşturulması için TEİAŞ’a ve/veya ilgili dağıtım şirketine gönderilir.

c) Söz konusu başvuru kapsamındaki üretim tesisinin bağlantı noktası ve gerilim sevi-
yesi, TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından belirlenir.

ç) Aynı bağlantı noktasına ve/veya aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için ve/veya aynı
sahaya birden fazla başvurunun bulunması halinde, başvurular arasından ilan edilen kapasite
kadar sisteme bağlanacak olanları belirlemek için TEİAŞ tarafından yarışma yapılır.

d) (ç) bendi kapsamına girmeyen başvurularla ilgili bağlantı görüşleri Kuruma bildirilir
ve söz konusu başvuruya ilişkin önlisans işlemlerine bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
Kurum tarafından devam edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Kurum tarafından yapılan değerlendirme Kurula sunulur ve önlisans

başvurusu Kurul kararıyla sonuçlandırılır.
(2) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getiren tüzel kişiye Kurul kararı

ile önlisans verilir ve önlisans sahibi tüzel kişinin ticaret unvanı ile aldığı önlisans süresi ve
önlisansa konu üretim tesisinin bulunduğu yere ilişkin bilgiler, Kurumun internet sayfasında
duyurulur.

(3) Önlisans başvurusuna ilişkin kişisel hak itirazları Kurul kararıyla sonuca bağlanır
ve itiraz kapsamında gerekli görülmesi halinde Kurul tarafından başvurunun reddine karar ve-
rilebilir.
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(4) Önlisans başvuruları aşağıdaki hallerde Kurul kararı ile reddedilir:
a) TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından uygun bağlantı görüşü verilmeyen baş-

vurular.
b) Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı başvurularda, üretim tesisinin kurulacağı sahanın

maliki tarafından başvuru yapılması durumunda aynı saha için yapılan diğer başvurular.
c) Önlisans başvurusu kapsamında kurulması planlanan üretim tesisinin iletim ve/veya

dağıtım sistemine bağlantısı ve sistem kullanımı hakkında, ilgili mevzuat çerçevesinde uygun
bağlantı görüşü oluşturulamayan ve/veya başvuru sahibi tüzel kişi tarafından özel direkt hat
tesis edilmesi tercih edilmeyen başvurular.

ç) Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından teknik değerlendirmesi uygun bu-
lunmayan başvurular.

d) Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından ölçüm istasyonunun, üretim tesisine
ilişkin bilgi formunda verilen koordinatlara göre üretim tesisinin kurulacağı önlisans başvurusu
yapılan santral sahası alanında yer almadığı bildirilen başvurular.

(5) Önlisans başvurularının sonlandırılması aşağıdaki hallerde ilgili ana hizmet birimi
tarafından yapılır:

a) Önlisans verilmesi hakkında karar alınmadan önce, başvurudan vazgeçildiğinin Ku-
ruma bildirildiği başvurular.

b) 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgâr ve Güneş
Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma
Yönetmeliği kapsamında yarışmayı kazanamadığı Kuruma bildirilen başvurular.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Önlisans sahibi tüzel kişi, önlisansa konu üretim tesisinin yatırımına

başlanabilmesi için önlisans süresi içerisinde aşağıdaki iş ve işlemleri tamamlamakla yüküm-
lüdür:

a) Üretim tesisinin kurulacağı sahanın önlisans sahibi tüzel kişinin mülkiyetinde olma-
ması halinde, söz konusu sahanın mülkiyet veya kullanım hakkının elde edilmesi, hidroelektrik
santrallerinde su tutma alanları ile ilgili olarak kamulaştırma kararının alınması, nükleer sant-
rallerde üretim tesisinin kurulacağı sahaya ilişkin tahsis işlemlerinin yapılması. 

b) Kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin imar planlarının onaylanması.
c) Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan ön proje veya proje veya

kat’i proje onayının alınması.
ç) Bağlantı anlaşması için TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine başvurunun yapılması.
d) Rüzgar enerjisine dayalı önlisansa konu üretim tesisi için Teknik Etkileşim İzninin

alınması.
e) Rüzgar, güneş, hidrolik veya jeotermal enerjiye dayalı başvurular için Çevresel Etki

Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınması.
f) Üretim tesisine ilişkin yapı ruhsatının veya söz konusu ruhsatın yerine geçecek bel-

genin alınması veya söz konusu ruhsatın alınmasına gerek olmadığına ilişkin belgenin sunul-
ması.

g) Önlisansa konu üretim tesisi ile ilgili olarak;
1) Yerli kömüre dayalı üretim tesisleri ile jeotermal kaynağa dayalı üretim tesisleri için

kaynak kullanım hakkına ilişkin anlaşmanın,
2) Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri için DSİ ile yapılmış Su Kullanım Hakkı

Anlaşmasının,

Sayfa : 140                             RESMÎ GAZETE                                23 Aralık 2015 – Sayı : 29571



3) Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için TEİAŞ ile imzalanmış RES
veya GES Katkı Payı anlaşmasının,

yapılmış olması.
(2) Önlisans sahibi tüzel kişiler, önlisans verilmesine ilişkin Kurul kararının tebliğ ta-

rihinden itibaren;
a) Rüzgar, güneş, hidrolik veya jeotermal enerjiye dayalı üretim tesisleri için Çevresel

Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınması amacıyla doksan
gün içerisinde,

b) Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri için Teknik Etkileşim İzninin alınması ama-
cıyla yüz seksen gün içerisinde,

ilgili kuruma başvurmak zorundadır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Önlisans aşağıdaki durumlarda tadil edilebilir:
a) Önlisans sahibinin talep etmesi ve talebin uygun bulunması.
b) Mevzuat değişikliklerinin ve mevzuat kapsamındaki uygulamaların önlisansa kayıtlı

hususlarda değişiklik gerektirmesi.
(2) Önlisans tadil başvurusu ile ilgili olarak,
a) Tadil başvurusu, Ek-7’de yer alan dilekçeyle birlikte, “Önlisans ve Lisans İşlemleri

İle İlgili Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” uyarınca sunulması gere-
ken belgelerin ibraz edilmesi suretiyle yapılır.

b) Tadil başvurusu sırasında tüzel kişilerden istenen belgelerin gereğine uygun olarak
teslim edilip edilmediği hakkındaki inceleme, sunulan belgelerin Kurum evrakına giriş tarihini
izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır. Gereğine uygun olarak yapılmadığı tespit edilen ön-
lisans tadil başvurusundaki eksikliklerin, ilgilisine yapılan tebligattan itibaren on beş iş günü
içerisinde giderilmesi istenir ve söz konusu eksikliklerin giderilmediği takdirde, başvurunun
yapılmamış sayılacağı ilgili tüzel kişiye bildirilir. Bu çerçevede sunulan bilgi ve belgeler on iş
günü içerisinde incelenir. Başvurudan vazgeçildiğinin Kuruma yazılı olarak bildirilmesi veya
inceleme sonucu eksikliklerin giderilmediğinin ilgili ana hizmet birimi tarafından tespiti halinde
başvuru yapılmamış sayılır ve bu husus ilgili tüzel kişiye bildirilir. Başvuru sırasında sunulan
belgeler, başvuru sahibinin talebi halinde iade edilir.

c) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular, başvuru tarihi itibariyle veya (b)
bendi kapsamında eksikliklerin giderilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin Kurum evrakına giriş
yaptığı tarih itibariyle, bu madde çerçevesinde değerlendirmeye alınır.

(3) Önlisans süresi, 35 inci maddede belirtilen mücbir sebepler kapsamında tadil edi-
lebilir.

(4) Önlisansın tadil edilmesine karar verilmesi halinde bu kapsamdaki yükümlülükler
süre tayin edilerek ilgili tüzel kişiye bildirilir. Bu yükümlülükler, mücbir sebep halleri hariç
olmak üzere süresi içinde yerine getirilmez ise tadil işlemi iptal edilir.

(5) Önlisansa konu üretim tesisinin kurulu gücünün değiştirilmesi suretiyle önlisans ta-
dili başvurusunda bulunulması halinde, üretim tesisinin iletim ve/veya dağıtım sistemine bağ-
lantısı ve sistem kullanımı hakkında 15 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. Söz ko-
nusu başvurunun Kurul tarafından uygun bulunması halinde, yeni kurulu güce göre;

a) Şirket asgari sermayesinin, Kurum tarafından öngörülen sermaye tutarına artırıldığına
ilişkin bilgi ve belgeler ile teminat tutarının, ilgili Kurul kararında öngörülen tutara artırıldığına
ilişkin bilgi ve belgelerin ilgili Kurul kararında belirlenen süre içerisinde,
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b) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gerekli olan kararın
önlisans süresinin sona ermesine kadar,

Kuruma sunulması zorunludur.
(6) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı önlisans sahibi tüzel kişiler;
a) Önlisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması,
b) Önlisansa dercedilmiş tesis toplam elektriksel kurulu gücünün değişmemesi,
c) Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı önlisanslar için, Yenilenebilir Enerji Genel Mü-

dürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun olması,
ç) Beşinci fıkra kapsamında belirlenen ilgili yükümlülüklerin tamamlanması,
kaydıyla ek mekanik kapasite kurabilirler.
(7) Önlisansa konu üretim tesisi sahasının değiştirilmek istenmesi ve bu durumun müc-

bir sebepler veya Kurul tarafından uygun bulunan haller kapsamında olduğunun tespiti duru-
munda, talep edilen değişikliğin üçüncü kişilere ilişkin hak ihlaline yol açmaması, Yenilenebilir
Enerji Genel Müdürlüğünün teknik değerlendirmesinin uygun olması ve bağlantı noktasının
veya bağlantı bölgesinin değişmemesi halinde, söz konusu önlisansta gerekli tadiller yapılabilir.

(8) Önlisansa kayıtlı ünite koordinat ve/veya santral sahası koordinat bilgilerinin tadil
edilmesinin uygun bulunması halinde;

a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gerekli olan kararın,
b) Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri Teknik Etkileşim İzninin,
alınması için kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili kurumlara

başvuru yapılması zorunludur.
(9) İlgili ana hizmet birimi;
a) Önlisans sahibi tüzel kişinin unvan ve nev’i değişikliğine,
b) (d) bendinde belirtilen hüküm saklı kalmak koşuluyla, önlisansın özel hükümlerinde

yer alan bağlantı noktası ve kurulu gücü değişmemek kaydıyla, ünite sayısı, ünite gücü, ünite
koordinatları, yıllık elektrik enerjisi üretim miktarı, bulunduğu il, ilçe, mevki ve üretim tesisi
adına,

c) Önlisansın özel hükümlerinde yer alan bildirim adresi değişikliğine,
ç) Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, tüzel kişi-

likte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilere ait bilgilere,
d) Kurulu gücün, toplamda yüzde onuna kadar değiştirilmesi kapsamında yapılacak de-

ğişikliklere,
ilişkin tadil taleplerini sonuçlandırır. Rüzgar enerjisine dayalı önlisanslarda (b) bendi

kapsamında yapılacak koordinat değişikliklerinde Teknik Etkileşim İzni ile tesis sahasına kom-
şu sahalardaki türbin koordinatlarının etkilenmediği yönünde Yenilenebilir Enerji Genel Mü-
dürlüğünden uygunluk belgesi aranır. (d) bendi kapsamında belirlenen orana kadar yapılacak
tadiller için bu Yönetmeliğin sermaye ve teminat yükümlülüklerine ilişkin hükümleri uygu-
lanmaz.

(10) Bu madde kapsamında önlisans sahibinin talebiyle yapılacak tadillerde, tadil hak-
kındaki kararın ardından önlisans tadil işlemi, ilgili ana hizmet birimi tarafından gerçekleştirilir.
Tadile ilişkin kararda herhangi bir yükümlülüğün belirlenmesi halinde, söz konusu yükümlü-
lüğün tadile ilişkin kararın tebliğinin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün veya tadile ilişkin ka-
rarda öngörülen süre içerisinde Kuruma sunulması zorunludur. Belirlenen yükümlülüğün yerine
getirilmemesi halinde, önlisans tadili talebi reddedilmiş sayılır. Önlisans tadili başvurusunun
reddedilmesi halinde, red kararı gerekçesi ile birlikte ilgili tüzel kişiye bildirilir.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü, altıncı ve sekizinci fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Piyasada faaliyet göstermek üzere lisans başvurusunda bulunacak özel hukuk hü-
kümlerine tabi tüzel kişinin,

a) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limi-
ted şirket olarak kurulmuş olması,

b) Anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre
borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve hamiline yazılı
pay senedi çıkarmaması,

c) Kendisi ile tüzel kişinin;
1) Doğrudan veya dolaylı payına sahip olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerin,
2) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile limited şirketlerde müdürlerin, Kanunun 5 inci

maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında yasaklı olmaması,
zorunludur.”
“(6) Üretim lisansı başvurusunda, başvuru dilekçesi ekinde;
a) Başvuru sahibi tüzel kişinin önlisansı kapsamında 17 nci maddenin birinci fıkrasında

belirtilen iş ve işlemlerin tamamlandığını tevsik eden bilgi ve belgeler,
b) Kaynak türü ve kurulu güç bazında Kurul kararı ile belirlenen oranlara karşılık gelen

tutardan, önlisans kapsamında Kuruma sunulan teminat tutarının düşülmesi ile bulunan ve üre-
tim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek
koşuluyla, Kurul kararıyla belirlenen tutarda teminat,

c) Lisansa konu olan üretim tesisinin özellikleri dikkate alınarak hazırlanan ve üretim
tesisinin tamamlanma tarihine kadar olan süreci kapsayan bir termin programı,

ç) Lisans alma bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge,
d) Şirket asgari sermayesinin, üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam

yatırım tutarının yüzde yirmisine, nükleer enerjiye veya yerli kömüre dayalı üretim tesisi ku-
rulması için yapılan önlisans başvuruları açısından yüzde beşine artırıldığına ve şirket sermaye
miktarının azaltılmasına yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Kurumun onayının alınacağına
ilişkin şirket esas sözleşmesi,

e) Pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmeleri açısından bu Yönetmelikte öngörülen
hükümlerin yer verildiği şirket esas sözleşmesi,

sunulur. Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi
kurmak üzere lisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişilerden lisans alma bedelinin sadece
yüzde onu tahsil edilir.”

“(8) 17 nci madde kapsamında belirtilen yükümlülüklerin tamamlandığına ilişkin bilgi
ve belgelerin başvuru aşamasında sunulması koşuluyla, önlisans almaksızın doğrudan üretim
lisansı başvurusunda bulunulabilir. Üretim lisansı başvurusuna konu üretim tesisinin geçici ka-
bulünün yapılmış olması halinde, 17 nci madde kapsamında belirtilen yükümlülükler ile söz
konusu başvuru için bu Yönetmeliğin asgari sermaye ve teminat yükümlülüklerine ilişkin hü-
kümleri uygulanmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Başvuru sırasında tüzel kişilerden istenen belgelerin gereğine uygun

olarak teslim edilip edilmediği hakkındaki inceleme, sunulan belgelerin Kurum evrakına giriş
tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır ve gereğine uygun olarak yapılmadığı tespit
edilen lisans başvurularındaki eksikliklerin on beş iş günü içerisinde giderilmesi istenerek,
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giderilmediği takdirde başvuru sırasında sunulan belgelerin iade edileceği bildirilir. Bu çerçe-
vede sunulan bilgi ve belgeler on iş günü içerisinde incelenir ve söz konusu süre içerisinde de
eksikliklerin giderilmemesi veya başvurudan vazgeçildiğinin Kuruma yazılı olarak bildirilmesi
halinde, başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru sırasında sunulan belgeler iade edilir.

(2) Lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular,
başvuru tarihi itibariyle, eksik yapıldığı tespit edilen başvurular ise birinci fıkra kapsamında
eksikliklerin giderilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin Kurum evrakına giriş yaptığı tarih itiba-
riyle, 22 nci madde çerçevesinde değerlendirmeye alınır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördün-
cü, beşinci, altıncı, yedinci, dokuzuncu, onuncu ve onbirinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(1) Lisans aşağıdaki durumlarda tadil edilebilir:
a) Lisans sahibinin talep etmesi ve talebin uygun bulunması.
b) Gelir ve tarife düzenlemesi kapsamında belirlenen fiyat, parametre, gösterge ve ben-

zeri hususların lisansa derç edilmesine karar verilmesi veya lisansa derç edilen bu hususlarda
değişikliğe gidilmesi.

c) Mevzuat değişikliklerinin ve mevzuat kapsamındaki uygulamaların lisansa kayıtlı
hususlarda değişiklik gerektirmesi.

(2) Lisans tadil başvurusu ile ilgili olarak,
a) Lisans tadil başvurusu, Ek-7’de yer alan dilekçeyle birlikte, “Önlisans ve Lisans İş-

lemleri İle İlgili Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” uyarınca sunulması
gereken belgelerin ibraz edilmesi suretiyle yapılır.

b) Tadil başvurusu sırasında tüzel kişilerden istenen belgelerin gereğine uygun olarak
teslim edilip edilmediği hakkındaki inceleme, sunulan belgelerin Kurum evrakına giriş tarihini
izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır. Gereğine uygun olarak yapılmadığı tespit edilen
lisans tadil başvurusundaki eksikliklerin ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren onbeş iş
günü içerisinde giderilmesi istenir ve söz konusu eksikliklerin giderilmediği takdirde, başvu-
runun yapılmamış sayılacağı ilgili tüzel kişiye bildirilir. Bu çerçevede sunulan bilgi ve belgeler
on iş günü içerisinde incelenir. Başvurudan vazgeçildiğinin Kuruma yazılı olarak bildirilmesi
veya inceleme sonucu eksikliklerin giderilmediğinin ilgili ana hizmet birimi tarafından tespiti
halinde başvuru yapılmamış sayılır ve bu husus ilgili tüzel kişiye bildirilir. Başvuru sırasında
sunulan belgeler, başvuru sahibinin talebi halinde iade edilir.

c) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular, başvuru tarihi itibariyle veya (b)
bendi kapsamında eksikliklerin giderilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin Kurum evrakına giriş
yaptığı tarih itibariyle, bu madde çerçevesinde değerlendirmeye alınır.

ç) Dağıtım ile tedarik ve piyasa işletim lisansı tadil başvuruları için Kurum tarafından
yapılan değerlendirmede temel olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

1) Tüketici haklarının korunması ile rekabetin ve piyasanın gelişimine olan etki.
2) Başvuruda bulunan tüzel kişi ile tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde, halka açık şir-

ketlerde yüzde beş ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan kişilerin varsa, piyasadaki
deneyim ve performansları.

3) Başvuru hakkında ilgili kuruluşlardan alınan görüşler ve/veya ilgili tüzel kişi hak-
kında yürütülmekte olan veya sonuçlandırılmış olan işlemler.

(3) Üretim tesisinin kurulması sürecinde;
a) Mücbir sebep halleri ile Kurul tarafından uygun bulunan hallerin bulunması,
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b) Söz konusu durumların üretim tesisinin kurulmasını doğrudan etkilemesi veya etki-
leyebilecek nitelikte olması,

c) Lisansta belirlenen tesis tamamlanma süresi içerisinde gerekçeleri ve belgeleriyle
birlikte Kuruma başvurulması,

hallerinde, tesis tamamlama süresinin uzatılması suretiyle lisans tadil edilebilir. Ancak,
üretim tesisi yatırımının, geri dönülemez noktaya geldiğinin tespiti halinde (c) bendinde ön-
görülen süre koşulu aranmaz.

(4) Lisansa konu üretim tesisinin kurulu gücünün değiştirilmesi suretiyle lisans tadili
başvurusunda bulunulması halinde, üretim tesisinin iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlantısı
ve sistem kullanımı hakkında 15 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. Söz konusu
başvurunun Kurul tarafından uygun bulunması halinde, uygun bulma kararının ilgili tüzel kişiye
tebliğ edildiği tarihten itibaren;

a) Şirket asgari sermayesinin, yeni kurulu güce göre, Kurum tarafından öngörülen ser-
maye tutarına artırıldığına ilişkin bilgi ve belgelerin,

b) Revize edilmiş ilgili kaynak kullanım hakkı anlaşmasına veya söz konusu anlaşmanın
revize edilmesine gerek olmadığına ilişkin bilgi ve belgelerin,

c) Teminat tutarının, yeni kurulu güce göre, ilgili Kurul kararında öngörülen tutara ar-
tırıldığına ilişkin bilgi ve belgelerin,

ç) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gerekli olan ka-
rarın,

doksan gün veya ilgili kararda belirtilen süre içerisinde Kuruma sunulması zorunludur.
Bu fıkradaki diğer yükümlülüklerin doksan gün içerisinde yerine getirilmesi kaydıyla, Çevresel
Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler
için alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararının, mücbir sebepler dışında, bir yıl
içerisinde Kuruma sunulması zorunludur. Bu fıkra kapsamındaki yükümlülüklerin süresi içe-
risinde yerine getirilmesi kaydıyla, lisans tadili ilgili ana hizmet birimi tarafından gerçekleşti-
rilir. Ancak, söz konusu yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde, tadil
başvurusu reddedilmiş sayılır.

(5) Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla alınan lisanslar kapsamın-
daki tesisler için kapasite artışı, modernizasyon, yenileme yatırımları ve tadilatlara;

a) TEİAŞ ve ilgili dağıtım şirketinden alınan tadil kapsamındaki bağlantı görüşünün
olumlu olması,

b) Kuruma yapılan ilk lisans başvurusundaki sahada başka lisans başvurusu olmaması,
c) Kapasite artışı sonunda oluşacak yeni güç için mevcut iletim veya dağıtım hattı ile

mevcut bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin kullanılması,
ç) Lisansa derç edilen üretim tesisi sahasının dışına çıkılmaması,
kaydıyla izin verilir. Bu fıkra kapsamında Kuruma, üretim tesisinin lisansa derç edilmiş

elektriksel gücün tamamının geçici kabulünün yapıldığı tarihten sonra başvurulabilir.
(6) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisansla-

rında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması, işletme anında sisteme verilen gücün lisanslarında
belirtilen kurulu gücü aşmaması ve kaynak türüne göre teknik değerlendirmesinin gerekmesi
halinde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından teknik değerlendirmesinin uygun bu-
lunması ile dördüncü fıkra kapsamında belirlenen ilgili yükümlülüklerin tamamlanması kay-
dıyla ek kapasite kurabilir.
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(7) Lisans sahibinin talebiyle yapılacak tadillerde, tadil hakkındaki kararın ardından li-
sans tadil işlemi ilgili ana hizmet birimi tarafından gerçekleştirilir. Tadil kararında herhangi
bir yükümlülüğün belirlenmesi halinde, söz konusu yükümlülüklerin tadil kararının tebliğinin
yapıldığı tarihten itibaren otuz gün veya tadil kararında öngörülen süre içerisinde Kuruma su-
nulması zorunludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, lisans tadili talebi redde-
dilmiş sayılır.”

“(9) Üretim lisansına konu üretim tesisi sahasının değiştirilmek istenmesi ve bu duru-
mun mücbir sebepler veya Kurul tarafından uygun bulunan haller kapsamında olduğunun tespiti
durumunda, talep edilen değişikliğin üçüncü kişilere ilişkin hak ihlaline yol açmaması, bağlantı
noktasının veya bağlantı bölgesinin değişmemesi ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ta-
rafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun olması hallerinde, söz konusu lisansta gerekli
tadiller yapılabilir.

(10) Yapılan değerlendirme sonucu ilgili mevzuat açısından uygun görülen lisans tadil
başvurusu, ilgisine göre Kurul ya da ilgili ana hizmet birimi tarafından sonuçlandırılır.

(11) Aşağıda belirtilen konulardaki lisans tadili talepleri, ilgili ana hizmet birimi tara-
fından sonuçlandırılır:

a) Tarifesi düzenlemeye tabi tüzel kişiler dışında, lisans sahibi tüzel kişinin unvan ve
nev’i değişikliği.

b) (e) bendi hükmü saklı kalmak koşuluyla, lisansların özel hükümlerinde yer alan bağ-
lantı noktası ve kurulu gücü değişmemek kaydıyla, ünite sayısı, ünite gücü, ünite koordinatları,
yıllık elektrik enerjisi üretim miktarı, bulunduğu il, ilçe, mevki ve üretim tesisi adı.

c) Lisansların özel hükümlerinde yer alan bildirim adresi değişikliği.
ç) Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilere ait bil-

giler.
d) Rüzgar enerjisine dayalı üretim lisanslarında komşu sahalardaki türbin koordinatla-

rının etkilenmediği yönünde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünden alınacak uygunluk
belgesi ve Teknik Etkileşim İznine binaen yapılan üretim tesisi sahası içerisindeki türbin ko-
ordinatlarına ait bilgilerin değiştirilmesi.

e) Lisans özel hükümlerinde yer alan kurulu gücün, toplamda yüzde onuna kadar de-
ğiştirilmesi kapsamında yapılacak değişiklikler. Bu bent kapsamında yapılacak tadiller için,
bu Yönetmeliğin sermaye ve teminat yükümlülüklerine ilişkin hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 27 – (1) Lisans sahibi tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı dav-

ranması durumunda, fiilin niteliğine göre Kanunun 16 ncı maddesinde öngörülen yaptırımlar
uygulanır.

(2) Üretim lisansı, mücbir sebep halleri ile lisans sahibinden kaynaklanmayan haklı se-
bepler dışında üretim tesisinin ilgili lisansta belirlenen inşaat süresi içerisinde kurulmaması
veya kalan süre içerisinde kurulamayacağının tespit edilmesi hallerinde iptal edilir.

(3) Lisansı iptal edilen tüzel kişi, bu tüzel kişilikte yüzde on veya daha fazla paya sahip
ortaklar ile lisans iptal tarihinden önceki bir yıl içerisinde görevden ayrılmış olanlar dahil, yö-
netim kurulu başkan ve üyeleri, limited şirketlerde müdürler, lisans iptalini takip eden üç yıl
süreyle, mevcut önlisansları kapsamındaki üretim lisansı başvuruları hariç olmak üzere, önli-
sans ve lisans alamaz, önlisans ve lisans başvurusunda bulunamaz, önlisans ve lisans başvurusu
yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamaz, yönetim kurullarında görev
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alamaz. Önlisans ve lisans başvurusundan sonra bir tüzel kişinin ortakları ve yönetim kurulu
başkan ve üyeleri, limited şirketlerde müdürlere ilişkin yasaklılık halinin olması halinde, bu
aykırı durumun giderilmesi için doksan gün süre verilir. Aykırılığın giderilmemesi halinde ilgili
başvuru Kurul kararı ile reddedilir.

(4) Bu maddede belirtilenler dışında, lisans iptali ile ilgili olarak Kanunun 16 ncı mad-
desi hükümleri uygulanır.

(5) Nükleer enerjiye dayalı üretim tesisine ilişkin inşaat lisansı ve/veya işletme lisansı
başvurularının olumlu sonuçlanmaması ya da mevcut inşaat lisansı ve/veya işletme lisansının
iptal edilmesi durumunda, ilgili üretim lisansı iptal edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) OSB’ler hariç olmak üzere, bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporu hazırlar ve her
yılın Mayıs ayı sonuna kadar Kuruma sunar ve kendi internet sayfasında yayımlar.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“e) Rüzgar enerjisine dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler; kriz, gerginlik ve harp
durumlarında Genel Kurmay Başkanlığı ve/veya MİT Müsteşarlığı tarafından talep edildiğinde
Genelkurmay Başkanlığının sorumluluğunda işletilen Haberleşme, Seyrüsefer ve Radar Sis-
temlerine ve/veya MİT Müsteşarlığının sorumluluğunda işletilen sistemlere etkisi olduğu tespit
edilen türbinlere ilişkin talep edilen tedbirleri yerine getirmek,”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“r) TS EN ISO 9001, TS ISO 10002, TS 18001 ve TS EN ISO 14001 standartları için
Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir belgelendirme kurumu tarafından verilen uy-
gunluk belgelerini Kuruma sunmak,”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bentler
eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Lisans alma tarihinden itibaren yirmidört ay içerisinde TS EN ISO 9001, TS ISO
10002 ve TS 18001 standartları için Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir belge-
lendirme kurumu tarafından verilen uygunluk belgelerini Kuruma sunmak,

ı) İşlettiği veya mali uzlaştırma işlemlerini yürüttüğü organize toptan elektik piyasala-
rına ilişkin piyasa izleme ve buna ilişkin raporlama faaliyetlerini ilgili mevzuat uyarınca yerine
getirmek,”

“(4) TEİAŞ piyasa işletim lisansı kapsamında dengeleme güç piyasası ve yan hizmetler
piyasasının işletilmesi, ilgili mevzuat uyarınca izlenmesi ve raporlanması ile yükümlüdür.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“z) Lisans alma tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde TS EN ISO 9001, TS ISO
10002, TS 18001 ve TS EN ISO 14001 standartları için Türk Akreditasyon Kurumuna akredite
olmuş bir belgelendirme kurumu tarafından verilen uygunluk belgelerini Kuruma sunmak,”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki
bent eklenmiştir.

“ğ) Lisans alma tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde TS EN ISO 9001, TS ISO
10002 ve TS ISO/IEC 27001 standartları için Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş
bir belgelendirme kurumu tarafından verilen uygunluk belgelerini Kuruma sunmak,”
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MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü, dokuzuncu ve onuncu
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Önlisans ve lisans alma, lisans yenileme, önlisans ve lisans sureti çıkartma ile ön-
lisans ve lisans tadili bedelleri peşin olarak ödenir. Aynı tadil başvurusunda farklı konuların
bulunması halinde, söz konusu başvuru kapsamında Kurul ve ilgili ana hizmet birimi tarafından
sonuçlandırılacak tadiller için ayrı tadil bedelleri alınır.”

“(9) Üretim lisanslarında tesis tamamlanma süresinin uzatılmasına ilişkin tadillerde, li-
sansa konu tesis için içerisinde bulunulan yıl itibarıyla geçerli olan lisans alma bedeli kadar
tutar, lisans tadil bedeli olarak alınır.

(10) Değerlendirmeye alınmış olan önlisans ve lisans başvuruları ile anılan lisansların
tadil başvurularının reddedilmesi veya söz konusu başvurulardan vazgeçilmesi halinde, Kuruma
ödenmiş olan önlisans veya lisans alma bedelleri ile tadil bedelleri iade edilmez.”

“(11) Lisansının sona erdirilmesi talebi uygun bulunan tüzel kişi, ikinci fıkra kapsa-
mında ödenmesi gereken yıllık lisans bedelinin ödendiğine ilişkin belgeyi, ilgili Kurul kararında
belirtilen süre içerisinde Kuruma sunmakla yükümlüdür.

(12) Mevzuatın değişikliklerinin ve mevzuat uygulamalarının gerektirdiği tadiller için
önlisans ve lisans tadil bedeli alınmaz.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Teminatın iadesi ve irat kaydedilmesi
MADDE 45 – (1) Önlisans başvurularında, 12 nci madde kapsamında Kuruma sunulan

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

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

mesi.
b) Aşağıdaki hallerde irat kaydedilir:
1) Önlisans sahibinin 20 nci maddede belirtilen süre içerisinde üretim lisansı başvuru-

sunda bulunmaması.
2) Önlisans sahibinin, önlisans süresinde yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini

süresi içerisinde yerine getirmemesi.
3) Bu fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen durumlar dışında, önli-

sansın, önlisans sahibi tüzel kişinin talebiyle sona ermesi veya Kurul kararıyla iptal edilmesi.
4) 21 inci madde kapsamında lisans başvurusunun yapılmamış sayılmasına karar ve-

rilmesi.
5) Lisans başvurusu değerlendirmeye alındıktan sonra başvurudan vazgeçilmesi veya

mücbir sebep halleri ile başvuru sahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler dışında bir sebeple
başvurunun reddedilmesi.

6) Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı önlisans başvurularında TEİAŞ tarafından yapılan
yarışma sonucunda bağlantı hakkını elde eden tüzel kişilerin mücbir sebep halleri ile başvuru
sahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler dışında bir sebeple önlisans başvurusundan vaz-
geçmesi veya önlisans başvurusunun reddedilmesi.

(2) Lisans başvurularında, 20 nci madde kapsamında Kuruma sunulan teminat aşağıdaki
hallerde iade edilir:

a) Lisans başvurusundan vazgeçilmesi veya başvurunun reddedilmesi halinde.
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b) Lisansa konu üretim tesisinin;

1) Tamamının geçici kabulünün yapıldığının tevsiki halinde,

2) Geçici kabulü yapılmayan kısım için 20 nci madde uyarınca belirlenen tutarda yeni

teminatın Kuruma sunulması kaydıyla, kısmi geçici kabulünün yapıldığının tevsiki halinde.

(3) Üretim lisansları ile ilgili olarak, 20 nci madde kapsamında Kuruma sunulan temi-

nat, mücbir sebep halleri ile lisans sahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler dışında;

a) Üretim tesisinin lisansta belirlenen inşaat süresi içerisinde kurulmaması,

b) Üretim tesisinin kalan süre içerisinde kurulamayacağının tespit edilmesi,

c) Lisansın, üretim tesisinin geçici kabulü yapılmadan önce herhangi bir nedenle iptal

edilmesi,

halinde irat kaydedilir.

(4) Önlisans veya lisansa derç edilmiş bulunan kurulu gücün düşürülmesi suretiyle ön-

lisans veya lisansın tadil edilmesinin talep edilmesi halinde;

a) Tadil talebinin gerekçesinin mücbir sebep ya da gerekçeleri Kurul tarafından uygun

bulunan haller kapsamında bulunması durumunda, tadil sonucunda önlisans veya lisansa derç

edilecek kurulu güce karşılık gelen tutarda yeni teminatın Kuruma sunulması kaydı ile mevcut

teminat iade edilir.

b) (a) bendinde belirtilen haller dışında, Kuruma sunulmuş bulunan teminat önlisans

süresince veya üretim tesisinin geçici kabulü yapılıncaya kadar iade edilmez.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynı

maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) SCADA’nın işletilmesi ile ilgili mevzuat uyarınca proje onayı ve kabul işlemleri,

üretim ve tüketim tesislerinin dağıtım sistemine bağlantısı ile ilgili görüşlerin verilmesi ve

21/12/2012 tarihli ve 28504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtımı ve Perakende

Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,”

“(3) Görevli tedarik şirketleri;

a) Faturalandırma ve tahsilat işlemleri ile tüketici hizmetleri merkezlerinin tüketicilere

yönelik çağrı hizmetleri için,

b) Nüfusu elli binin altında olan ilçelerde tüketici hizmetleri merkezlerinin tüm faali-

yetleri için,

hizmet alımı yapabilirler. Görevli tedarik şirketleri hizmet alımına ilişkin uygulamasını,

her yıl, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan nüfus sayılarını esas alarak takip eden

yılın sonuna kadar bu fıkra hükmüne uygun hale getirir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Tedarik lisansı sahibi özel sektör tüzel kişilerinin, üretim lisansı sahibi tüzel kişi-

lerden, ithalat faaliyetinde bulunan diğer tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerden ve ithalat kap-

samında satın alacağı elektrik enerjisi miktarı toplamı, bir önceki yıl ülke içerisinde tüketilen

elektrik enerjisi miktarının yüzde yirmisini geçemez. Ayrıca, söz konusu özel sektör tüzel ki-

şilerinin nihai tüketiciye satışını gerçekleştireceği elektrik enerjisi miktarı da bir önceki yıl

ülke içerisinde tüketilen elektrik enerjisi miktarının yüzde yirmisini geçemez. Ancak görevli

tedarik şirketinin lisanssız elektrik üretimine ilişkin ilgili mevzuat kapsamında satın almakla

yükümlü olduğu enerji miktarı, bu oranların hesabında dikkate alınmaz.”
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MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) OSB’ler hariç olmak üzere, tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet yürüten lisans sahibi
tüzel kişiler, bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve her yılın Mayıs ayı sonuna
kadar kendi internet sitelerinde yayımlamak ve Kuruma sunmakla yükümlüdür. Söz konusu
raporda yer alması gereken asgari bilgiler, Kurul kararı ile belirlenir.”

“(4) Lisans sahibi tüzel kişiler, faaliyetlerine ilişkin Kuruma yapacakları bildirimleri
27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Yö-
netmeliği hükümlerine göre yapar.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

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

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

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

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

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

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

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

eden payların, halka açık şirketlerde ise yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların,
doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda be-
lirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kont-
rolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler ile tarifesi
düzenlemeye tabi lisans sahibi tüzel kişilerin payları üzerinde rehin tesis edilmesi ile bu tüzel
kişilere ilişkin hesap rehni tesis edilmesi, her defasında onaya tabidir. Piyasa işletim lisansı sa-
hibi tüzel kişilerin ortaklık yapılarında, yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden ba-
ğımsız olarak, ayrıca, her türlü doğrudan pay değişiklikleri onaya tabidir. Onay, tarifesi düzen-
lemeye tabi faaliyet yürüten lisans sahibi tüzel kişiler için Kurul, diğerleri için ilgili ana hizmet
birimi tarafından verilir. Bu fıkra hükmü halka açık olan payları ile sınırlı olmak üzere, halka
açık tüzel kişilere ve halka açık tüzel kişi ortağı bulunan tüzel kişinin, söz konusu ortağının
halka açık olan paylarından kaynaklanan ortaklık yapısı değişikliklerine uygulanmaz. Bu fıkra
kapsamında onay alınmasını gerektirmeyen diğer değişiklikler Kuruma bildirilir ve bu deği-
şiklikler için gerekmesi halinde lisans tadil talebinde bulunulur.”
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MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Lisans sahibinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri
ile birlikte birleşmek istemesi halinde, birleşme işlemi hakkında, birleşme işlemi gerçekleş-
meden önce, Kurul onayı alınması zorunludur.”

“(10) Birleşme veya bölünmeye onay verilmesi kararında herhangi bir yükümlülüğe
yer verilmesi halinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesi için süre tayin edilir. Süresi
içerisinde yükümlülükleri yerine getiren tüzel kişiye eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim
lisansı verilir. Yükümlülüklerin mücbir sebep halleri dışında öngörülen süre içerisinde yerine
getirilememesi halinde onay işlemi Kurul kararıyla iptal edilir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Duyurusu yapılan önlisans başvurusuna konu yerde Kurul kararıyla piyasada doğal
gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim faaliyeti gösterilmesi yönünde karar alınması
ve piyasada doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim faaliyeti göstermek üzere
birden fazla önlisans başvurusu olması halinde, hangi başvuruya ilişkin lisanslama sürecine
devam edileceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir:

1) Önlisans başvurusuna konu üretim tesisinin kaynağı ya da yakıt cinsi dikkate alınarak
yerli kömür, ithal kömür ve yenilenebilir enerji kaynağına dayalı başvurulara sırasıyla öncelik
verilir.

2) (1) numaralı alt bent hükmü kapsamında piyasada farklı yenilenebilir enerji kayna-
ğına dayalı birden fazla başvuru olması halinde, lisanslama sürecinin devam edeceği başvuru-
nun belirlenmesinde sırasıyla jeotermal, hidrolik, rüzgar ve güneş enerji kaynaklarına dayalı
başvurulara öncelik verilir.

3) (2) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde belirlenen ilk sıradaki başvuru dışında ka-
lan başvurular iade edilir veya reddedilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, başvuru ile değerlendirme aşamasında
olan üretim lisansı başvuruları, önlisans başvurusu olarak kabul edilir ve söz konusu başvurular,
bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Önlisans başvurusunun değerlendirmesinin
sonuçlandırılabilmesi için, başvuru sahibi tüzel kişinin, 15 inci maddenin ikinci fıkrası kapsa-
mında bağlantı ve sistem kullanımı hakkındaki görüşleri kabul ve taahhüt ettiğine ilişkin bel-
geyi Kuruma sunma tarihinden veya söz konusu görüşleri kabul ve taahhüt etmiş sayıldığı ta-
rihten sonra, başvuru sahibi tüzel kişiye bildirimde bulunulur. Bu bildirimde, başvuru sahibi
tüzel kişiye, bildirimden itibaren doksan gün içerisinde, 12 nci maddenin beşinci fıkrası kap-
samında belirlenecek olan yükümlülükleri tamamlaması koşuluyla Kurul kararıyla önlisans
verileceği bildirilir. İlgili tüzel kişinin, bu süre içerisinde yükümlülüklerini tamamlayamaması
veya başvurudan vazgeçildiğinin Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde, söz konusu tüzel
kişinin başvurusu Kurul kararı ile reddedilir ve ilgili başvuru kapsamında Kuruma sunulan te-
minat mektubu iade edilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Önlisans başvuruları için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında

alınması gerekli olan karar
GEÇİCİ MADDE 20 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla rüzgar, gü-

neş, hidrolik ve jeotermal enerjiye dayalı önlisans başvuruları hariç olmak üzere;
a) Önlisans başvurusu değerlendirme aşamasında bulunan tüzel kişilere, Çevresel Etki

Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gerekli olan kararın Kuruma sunulması
için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi dört ay süre verilir.
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b) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gerekli karar, baş-

vuru dosyasında Kuruma sunulmamış olan önlisans başvurularından, henüz değerlendirmeye

alınmamış olanlar iade edilir.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

kapsamında alınması gerekli olan kararın, mücbir sebepler dışında süresi içerisinde Kuruma

sunulmaması halinde, söz konusu başvuru Kurul kararıyla reddedilerek teminatı iade edilir.

Mevcut lisans sahiplerinin standartlara ilişkin yükümlülükleri

GEÇİCİ MADDE 21 – (1) TEİAŞ 31 inci maddenin ikinci fıkrasının (r) bendi kapsa-

mındaki yükümlülüklerini, piyasa işletim lisansı sahibi tüzel kişiler 32 nci maddenin üçüncü

fıkrasının (h) bendi kapsamındaki yükümlülüklerini, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler 33 üncü

maddenin ikinci fıkrasının (z) bendi kapsamındaki yükümlülüklerini, görevli tedarik şirketleri

ise 34 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (h) bendi kapsamındaki yükümlülüklerini, bu mad-

denin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi dört ay içerisinde tamamlamakla yükümlüdür.

Kayıtlı elektronik posta adresi sunma yükümlülüğü

GEÇİCİ MADDE 22 – (1) Önlisans veya lisans sahibi tüzel kişiler ile önlisans veya

lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilerden kayıtlı elektronik posta adreslerini Kuruma sun-

mamış olan tüzel kişiler, kayıtlı elektronik posta adreslerini bu maddenin yürürlüğe girdiği ta-

rihten itibaren iki ay içerisinde Kuruma sunmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getir-

meyen tüzel kişiler hakkında Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan iligili hükümler uygulanır.

Rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları

GEÇİCİ MADDE 23 – (1) 2017 yılı için rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak

amacıyla yapılacak önlisans başvuruları aşağıdaki usule uygun olarak alınır:

a) TEİAŞ, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Kanunun

23 üncü maddesi çerçevesinde, 2017 yılı için, takip eden beş yıl için ve takip eden on yıl için

olmak üzere, bağlantı noktasına göre ve/veya bölgesel bazda, sisteme bağlanabilecek rüzgar

enerjisine dayalı üretim tesisi kapasitesini Kuruma bildirir ve internet sitesinde yayımlar.

b) (a) bendi çerçevesinde Kuruma bildirilen bağlanabilir üretim tesisi kapasitesi çerçe-

vesinde, söz konusu bildirim tarihinden itibaren on altı ay sonrasına tekabül eden ayın ilk beş

iş gününde rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları Kurum tarafından alınır.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiş ve ekteki

Ek-7 eklenmiştir.

MADDE 31 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/11/2013 28809

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/1/2014 28896

2- 26/12/2014 29217

3- 4/2/2015 29257
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

YERLİ VE YABANCI HAVA ARACINA YAPILAN EMNİYET
DEĞERLENDİRMELERİ YÖNETMELİĞİ

(SHY-RAMP)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye hava sahasında uçuş emniyetinin

sağlanması adına ülkemiz hava alanlarına iniş ve kalkış yapan yabancı ve yerli hava aracının
ramp denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/12/1944 tarihli Şikago Konvansiyonunda tanım-

lanmış olan devlet hava aracı ile maksimum kalkış ağırlığı 5700 kg’dan az olup ticari faaliyet
yapmayan hava aracı haricindeki hava aracı ile operasyon gerçekleştiren işletmecileri, ülkemiz
havaalanlarına iniş kalkış yapan yabancı ve yerli hava araçlarını ve bu araçlarda görev yapan
uçucu personeli kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık

Kanunu, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun ile 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Şikago’da 7 Aralık 1944 tarihinde
akit ve imza edilmiş olan Uluslararası Sivil Havacılık Antlaşması ve Sivil Havacılık Geçici
Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin Onanması Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AIP: Havacılık Bilgi Yayınını, 
b) AMM: Hava Aracı Bakım El Kitabını,
c) AMP: Hava Aracı Bakım Programını,
ç) EASA: Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansını,
d) ECAC: Avrupa Sivil Havacılık Konferansını,
e) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
f) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,
g) Havaalanı: Karada ve su üzerinde hava araçlarının kalkması ve inmesi için özel ola-

rak hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve yük
alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri bulunan yerleri,

ğ) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,
h) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,
ı) İşbirliği anlaşması: 14/12/2006 tarihinde EASA ile Genel Müdürlük arasında imza-

lanan ve SAFA programı hakkında tarafların karşılıklı yetki ve sorumluluklarını düzenleyen
metni,

i) İşletme: Ticari hava taşımacılığı yapmak üzere yetkilendirilmiş kuruluşları,
j) OJT: Denetçi işbaşı eğitimini,
k) Ramp denetimi: Yerli ve yabancı hava aracına uçuş öncesinde veya sonrasında ya-

pılan kontrolü,
l) SAFA: Yabancı uçaklara gerçekleştirilen emniyet değerlendirmesini,
m) SHY: Genel Müdürlükçe yayımlanan yönetmelikleri,
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n) SHT: Genel Müdürlükçe yayımlanan talimatları,
o) SRM: Yapısal tamir el kitabını,
ö) Uçuş ekibi: Bir hava aracının uçurulması için gerekli pilot, seyrüseferci, kabin per-

soneli ve uçuş teknisyenini,
p) Uçuş yasağı: Bir hava aracının veya işletmenin Türk hava sahasını kullanımının dur-

durulmasını,
r) Hava aracının yerde tutulması: Hava aracının, havaalanından ayrılmasına izin veril-

memesini,
s) Veri tabanı: EASA tarafından yönetilen tüm SAFA raporlarının girildiği ve depolan-

dığı veri alanını,
ş) Program: EASA SAFA Programını,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen tanım ve kısaltmalar için ülkemizin üyesi bulunduğu

uluslararası sivil havacılık kuruluşları tarafından yayımlanan dokümanlarda belirtilen tanımlar
geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Denetim
MADDE 5 – (1) Hava aracı ve uçuş ekibi, ICAO gerekliliklerine göre denetlenir. Bu

denetlemelerde 6 ncı maddede bahsedilen önceliklendirme listesi esas alınır.
Önceliklendirme kıstasları 
MADDE 6 – (1) İşbirliği anlaşması kapsamında EASA tarafından sağlanan potansiyel

risk taşıdığı belirlenen işletmeler veya hava araçlarının listesi, ramp denetlemelerinde öncelikli
olarak değerlendirilir. 

Bilginin toplanması 
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük, ramp denetlemelerinin etkinliğini artıracak her türlü

bilgiyi toplar ve değerlendirir. 
Ramp denetçisinin niteliği 
MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük, ramp denetlemesi icra etmek üzere bu maddenin

ikinci fıkrasında belirtilen niteliklere sahip denetçileri bulundurur. 
(2) Ramp denetçisi için aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Denetim yapacağı alan/alanlara ilişkin gerekli havacılık eğitimine veya pratik bilgiye

sahip olmak,
b) Aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili eğitimleri başarıyla tamamlamak:
1) Kokpit, kabin, hava aracının fiziksel durumu ve kargo alanlarından birinde veya daha

fazlasında, uygun teorik ve pratik eğitim.
2) Genel Müdürlük tarafından tayin edilmiş olan kıdemli ramp denetçisi tarafından ve-

rilmiş uygun işbaşı eğitimi.
c) SAFA programı ve prosedürlerini, bu alanda oluşan gelişmeleri de kapsayan ve her

üç yılda bir alınması gereken tazeleme eğitimini alarak ve her 12 aylık dönemde en az 12 SAFA
denetimi icra ederek, mevcut niteliklerinin geçerliliğini muhafaza etmek.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen eğitimler, Genel Müdürlük ta-
rafından veya Programa dâhil AB üyesi ülkenin yetkili otoritesi tarafından yetkilendirilmiş eği-
tim organizasyonundan alınır. 

Ramp denetlemesinin icrası 
MADDE 9 – (1) Ramp denetlemesinde, Genel Müdürlük internet sayfasında yer alan

form kullanılır.

23 Aralık 2015 – Sayı : 29571                                RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 157



(2) Denetçi, ramp denetlemesi yaparken, denetlenen hava aracının makul olmayan bir
şekilde gecikmesine sebep olmaktan kaçınır.

(3) Sorumlu kaptan pilot, sorumlu kaptan pilotun olmaması halinde uçuş ekibinin başka
bir üyesi veya işleticinin bir temsilcisi, ramp denetlemesinin tamamlanmasını müteakip, de-
netleme formunun bir sureti verilerek, denetlemenin sonucu hakkında bilgilendirilir.

Bulguların sınıflandırılması 
MADDE 10 – (1) Denetleme formunda bulunan her bir denetleme maddesi için, belir-

lenmiş standarda aykırılık, bulgu olarak adlandırılır. Bulgular, EASA tarafından yayınlanan
önceden tanımlanmış bulgu listesine uygun olarak yayımlanacak talimat ile Genel Müdürlükçe
belirlenir. Denetleme gerçekleştirildiği esnada yürürlükte bulunan ICAO, ECAC, EASA gibi
kuruluşlarla imzalanmış uluslararası anlaşmalardan doğan gereklilikler, AIP, SHY, SHT gibi
ulusal gereklilikler veya AMM, SRM, AMP gibi üretici gereklilikleri kapsamında üç muhtemel
uyumsuzluk kategorisi tanımlanmıştır. Denetlemede tespit edilen bulgular aşağıda belirtilen
şekilde sınıflandırılır:

a) Kategori 3 seviye bulgu, yürürlükte bulunan gerekliliklere veya bir sertifikanın ta-
nımlanmış şartlarına uyumsuzluğun söz konusu olduğu uçuş emniyeti üzerinde büyük bir etkisi
olan uygunsuzluktur.

b) Kategori 2 seviye bulgu, yürürlükte bulunan gerekliliklere veya bir sertifikanın ta-
nımlanmış şartlarına uyumsuzluğun söz konusu olduğu, emniyet üzerinde belirgin bir etkisi
olan uygunsuzluktur. 

c) Kategori 1 seviye bulgu, yürürlükte bulunan gerekliliklere veya bir sertifikanın ta-
nımlanmış şartlarına uyumsuzluğun söz konusu olduğu, emniyet üzerinde küçük bir etkisi olan
uygunsuzluktur. 

Bulguların takibi 
MADDE 11 – (1) Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilen ramp denetlemesinde

Kategori 2 veya 3 seviye bulgu tespit edildiğinde;
a) Düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirildiğini gösterir kanıtları da talep edecek şekilde,

bulgu işleticiye yazılı olarak bildirilir.
b) İşleticinin ülkesinin yetkili otoritesi ve ilgili olması durumunda hava aracının tescil

edildiği ve uçuş ekibinin lisanslandırıldığı ülke de bilgilendirilir. Genel Müdürlük, gerekli du-
rumlarda denetlemeye muhatap işletmeciden, düzeltici işlemlere ilişkin faaliyetlerin tescilinde
bulunduğu yetkili otoritesince kabul edildiğinin teyidini ister. 

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen hükümlere ek olarak, bir Kategori 3 seviye
bulgunun tespiti halinde, Genel Müdürlük tarafından aşağıda belirtilen yaptırımlardan uygun
olan bir tanesi uygulanır:

a) İlgili hava aracının uçuşlarına kısıtlama getirmek.
b) Derhal düzeltici faaliyetleri talep etmek.
c) 12 nci madde uyarınca ilgili hava aracının uçuşunu durdurmak.
ç) Uçuş izinlerinin iptal edilerek ilgili hava aracının veya işleticinin tüm hava araçlarının

Türkiye hava sahasında uçuşlarını engellenmek.
Uçuş durdurma 
MADDE 12 – (1) Kategori 3 seviye bulgunun tespit edildiği hava aracının işleticisi

veya sahibi tarafından uygun düzeltici işlem gerçekleştirilmeden hava aracının uçurulmasının
düşünülmesi veya uçma ihtimalinin olması halinde, Genel Müdürlük;

a) Kaptan/sorumlu pilota veya işleticiye bir sonraki bildirime kadar ilgili hava aracının
uçuştan men edildiğini bildirir.
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b) İlgili hava aracının uçuşunu durdurur. Hava aracının uçuşunun durdurulduğunu, ül-
kenin yetkili otoritesi, işletici ülkesinin yanı sıra farklı olduğu durumda hava aracının tescil
edildiği ülkenin yetkili otoritesi ile EASA’ya bildirir.

c) İşletici ülkesi veya farklı olduğu durumda hava aracı tescil ülkesi ile işbirliği içeri-
sinde, hava aracının kalkışını mümkün kılabilecek gerekli koşulları belirler.

(2) Tespit edilen uygunsuzluk, ilgili hava aracının uçuşa elverişlilik sertifikasının ge-
çerliliğini etkileyecek olursa, söz konusu uçuş yasağı, aşağıda belirtilen kanıtların işletici tara-
fından sunulması durumunda sadece Genel Müdürlük tarafından kaldırılır:

a) Yürürlükte bulunan gerekliliklere uyumluluğun yeniden tesis edildiğini gösterir her
türlü veri,

b) EASA SAFA programına üye ülkelerde tescilli hava aracı için, Avrupa Komisyonu-
nun (EC) 1702/2003 No.lu Kararı kapsamında alınan uçuş izni,

c) Denetlenen işletmenin ülke otoritesi ile farklı olduğu durumda hava aracının tescil
edildiği ülkenin otoritesi uçuş izinleri,

ç) Hava sahası kullanılacak üçüncü ülkelerden alınan uçuş izinleri.
Raporlama 
MADDE 13 – (1) Denetim sonucunda hazırlanan denetim raporları ve bu Program kap-

samında gerekli görülen bilgiler EASA SAFA programı bünyesinde çalıştırılan merkezi veri
tabanına talep edilen süre içerisinde girilir.

(2) Genel Müdürlük, EASA ile imzalanan işbirliği kapsamında program esaslarını be-
lirleyen düzenlemelerin ve bu Yönetmelikte belirtilen program yükümlülüklerinin yerine ge-
tirilmesi kapsamında yararlı olacak her türlü bilgiyi, 7 nci maddede belirtilen bilgiler de dâhil
olmak üzere merkezi veri tabanına girer. 

(3) 7 nci maddede atıf yapılan bilgiler, potansiyel bir emniyet tehdidinin varlığını gös-
terdiğinde, gecikmeksizin Genel Müdürlükçe EASA’ya bildirilir.

(4) 7 nci ve 9 uncu maddelerde atıf yapılan bilgiler kapsamında, Genel Müdürlüğe bir
hava aracı ile ilgili eksiklik bildirildiği durumda, bildirilen eksiklik bu bilginin kaynağı ile iliş-
kilendirilmez.

Bulguya itiraz
MADDE 14 – (1) Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş denetçi tarafından icra

edilen denetleme neticesinde tespit edilen bulgulara karşı itiraz, denetleme sonuçları veri ta-
banına girildikten sonra 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapılır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik, 14/12/2006 tarihinde EASA ile Genel Müdürlük

arasında imzalanan işbirliği anlaşması ve 5/10/2012 tarihli ve 965/2012 sayılı Sivil Havacılık
Alanında İdari Prosedürler ve Teknik Gereklilikler Hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 14/5/2010 tarihli ve 27581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli

ve Yabancı Hava Araçlarına Yapılan Emniyet Değerlendirmelerine Dair Yönetmelik (SHY-SAFA)
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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Başkent Üniversitesinden:
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakül-

tesinde eğitim-öğretime, öğrencilerin kayıtlarına ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Diş Hekimliği Fakültesinde öğrencilerin kayıt, eği-

tim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Dekan: Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
c) Ders kurulu: Dönem I, II ve III'te belli bir konu başlığı altında, ilgili bilim alanlarının

birbirini tamamlar şekilde yapılandırılmış derslerinden oluşmuş eğitim modülünü,
ç) Dönem: Bir eğitim-öğretim yılını,
d) Dönem koordinatörü: Diş hekimliği müfredatının kendi dönemini ilgilendiren kıs-

mının planlanması ve diğer dönemlerle eşgüdüm halinde yürütülmesinden, ilgili döneminin
ölçme değerlendirme sürecinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu öğ-
retim elemanını,

e) Dönem notu: Her kurul dışı ders, ders kurulu ve stajdan 100 üzerinden alınan notun
ilgili AKTS’leri ile çarpımları toplamının o dönemdeki toplam AKTS'ye bölünmesi ile elde
edilen sayıyı,

f) Ek sınav: Azami süre sonunda ilişiği kesilmeyen ancak diploma almaya hak kazana-
mayan öğrencilere tanınan sınav hakkını,

g) Eşdeğer ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki herhangi bir ders ile en az aynı
haftalık ders saatine sahip olan ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile o dersin yerine sayılabilir
nitelikte bulunan dersi,

ğ) Fakülte: Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
h) Fakülte Kurulu: Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ı) Fakülte Yönetim Kurulu: Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Ku-

rulunu,
i) Genel koordinatör: Diş Hekimliği müfredatının planlanması, yürütülmesi ve ölçme

değerlendirme sürecinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu öğretim
elemanını,

j) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı
yenilenmeyen ve hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,

k) Kurul dışı ders: Tüm dönemlerde, kurul dersleri dışında kalan dersleri,
l) Mütevelli Heyeti: Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
m) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarım dönem veya dönemlerde yer alan ders-

lerden bir veya birkaçının başarılması koşulu aranan dersi,
n) Pratik ders: Dönem I, II ve III’te yaptırılan uygulamalı dersleri,
o) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,
ö) Senato: Başkent Üniversitesi Senatosunu,
p) Staj: Dönem IV ve V'te klinik eğitim amaçlı, kuramsal eğitime ek olarak beceri ve

tutum eğitiminin de verildiği, değişik branşlarda rotasyon şeklinde yapılan eğitim modüllerini,
r) Uzatmalı öğrenci: Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresini doldurdukları

halde, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca, ilişiği kesilmeyerek öğreni-
mine devam ettirilen öğrenciyi,

s) Üniversite: Başkent Üniversitesini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt Koşulları

Kayıtlar
MADDE 5 – (1) Fakülteye yeni kayıtlar, ilan edilen tarihler arasında, ilgili mevzuat

hükümleri uyarınca yapılır. Belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi
içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir. İstenilen belgelerin aslı
veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına
ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Yabancı uyruklu adayların, birinci fıkrada belirtilen koşulların yanı sıra, Senatoca
belirlenen diğer koşulları da sağlamaları gerekir. Ancak Türkçe düzeyi yeterli düzeyde bulun-
mayan öğrenciler Fakültede öğrenime başlayamaz.

(3) Kayıtlar her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yenilenir.
Kaydını yeniletmeyen öğrencilerin kayıtları azami öğrenim süreleri sonuna kadar askıya alınır
ve kayda geldikleri akademik yıl geçerli olan öğretim ücretini ödemek koşulu ile yürürlükteki
ders programına Fakülte Yönetim Kurulunca intibakları yapılarak, öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilirler ve öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

Öğretim ücreti
MADDE 6 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Ücretler, her akademik yıl başlamadan

önce Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğretim ücretleri, akademik takvimde belirlenen
tarihlerde ödenir. Öğretim ücretlerini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları, azami öğ-
retim süreleri sonuna kadar askıya alınır.

(2) Öğretim ücreti, yaz öğretimi ve ek sınavların ücretini kapsamaz. Bu tür ücretler,
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(3) Belirlenen kayıt tarihlerinden sonra kayıt yaptıran öğrencilerden Mütevelli Heyeti-
nin belirlemiş olduğu gecikme faizi alınır.

(4) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, Üniversitenin Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına
dilekçe ile başvururlar. Kaydı silinen öğrencinin öğretim ücretinin derslerin başlangıcının bi-
rinci haftası sonuna kadar %90’ı, ikinci haftasında %75’i, üçüncü haftasında %50’si iade edilir.
Üçüncü haftadan sonraki kayıt sildirmelerde ücret iadesi yapılmaz.

(5) Staj tekrarlama durumunda olan öğrencilerden;
a) Staj süresi üç aya kadar üç ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğretim ücretinin %25’i,
b) Staj süresi altı aya kadar altı ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğretim ücretinin

%50’si,
c) Staj süresi dokuz aya kadar dokuz ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğretim ücretinin

%75’i,
ç) Staj süresi on iki aya kadar on iki ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğretim ücretinin

tamamı,
alınır.
Yatay geçişler
MADDE 7 – (1) Başka diş hekimliği fakültelerinden Fakülteye yatay geçişler,

24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Fakültede her dönemde yer alacak ders kurulları, dersler, stajlar ve

bunların süreleri ile AKTS’leri Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Öğrenciler mezun olabilmek için beş yıllık eğitim-öğretim süresince toplam en az 300
AKTS’lik ders yükünü başarıyla tamamlamak zorundadır.

(2) Fakültede eğitim-öğretim süresi, hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, her biri bir ders
yılını kapsayan beş dönemden oluşur. Her dönem sınavlar hariç en az otuz iki hafta sürelidir.
Öğrenciler eğitimlerini en çok sekiz yılda tamamlamak zorundadır. Belirlenen azami süre içinde
eğitimini tamamlayamayan öğrenciler uzatmalı öğrenci statüsüne geçer.
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Eğitim-öğretim dili
MADDE 9 – (1) Fakültede öğretim dili kısmen (%30) yabancı dildedir. Öğrencilerin

mezun olabilmek için beş yıllık eğitim-öğretim süresince tamamlaması gereken toplam 300
AKTS’lik ders yükünün %30'unu yabancı dilde alması gereklidir.

(2) Türkçe yapılan derslerde yabancı dildeki kaynaklardan yararlanılabilir. Ödev, proje
ve raporların İngilizce hazırlanması istenebilir.

Yabancı dil yeterlik sınavı ve hazırlık eğitimi
MADDE 10 – (1) Fakülteye kabul edilen tüm öğrenciler, önce Yabancı Diller Yük-

sekokulunca yapılacak yabancı dil seviye tespit ve yeterlik sınavına girerler. Bu sınavda başarılı
olan öğrenciler ile yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf tutulacak öğrenciler, Fakülteye devam
ederler. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabi tutu-
lurlar.

(2) Yabancı dil hazırlık programını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin
2547 sayılı Kanun hükümlerine göre programla ilişiği kesilir.

Eğitim-öğretim şekli
MADDE 11 – (1) Fakültede eğitim-öğretim genel olarak ders kurulları, teorik, pratik

dersler ve staj esasına göre yapılır. Fakültenin eğitiminde teorik ve pratik dersler bir bütünlük
arz eder. Bu nedenle ERASMUS ve benzeri öğrenci değişim programları haricinde, Üniversite
bünyesi dışındaki herhangi bir kurumda pratik uygulamalı ders, staj yapılması ve aynı nedenle
dışarıdan öğrenci başvurusu kabul edilmez.

(2) Diş hekimliği öğretiminde her dönemde uygulanan, Biyoistatistik dışındaki, DHF
ve ENG kodlu teorik ve pratik dersler ön koşullu dersler olduğundan, Fakültede dönem geçme
sistemi uygulanır. Bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrencinin
başarılı sayılması için her dersten aldığı notun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Bütün-
leme sınav sonuçlarına göre başarısız olan öğrenciler izleyen akademik yılda sadece başarısız
olduğu dersleri tekrar eder.

Devam zorunluluğu
MADDE 12 – (1) Derslere devam esasları, fakültenin tüm eğitim-öğretim dönemleri

teorik ve/veya pratik dersler, stajlar ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalar-
dan oluşur. Pratik dersler, laboratuvar ve klinik çalışması, tartışma, seminer ve saha çalışma-
larını içerir. Teorik ve pratik dersler, kurslar ile öğretim elemanlarınca uygun görülen çalışma-
lara devam zorunludur ve yoklama yapılır.

(2) Devamsızlığı belirli bir sınırı aşan öğrenciler, kurul dışı ders, ders kurulu veya stajda
başarısız olmuş sayılır, bu öğrenciler için 16 ve 19 uncu maddeler uyarınca işlem yapılır. De-
vamsızlık sınırları ile öğrencilerin devam durumlarının izlenmesine ilişkin ilke ve kurallar, Fa-
külte Yönetim Kurulu önerisi ve Senato onayı ile belirlenir.

Sınavlar ve başarı notu
MADDE 13 – (1) Fakültede tüm sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve ba-

şarı notları 0-100 arasında bir sayı olarak belirlenir. Fakültede başarılı olmak için dönem sonu
notunun en az 60 olması gerekir.

(2) Sınavlar, ders kurulu sınavı, dönem sonu sınavı, Senatonun uygun görmesi halinde
bütünleme sınavı, staj sonu sınavı, ara sınav ve mazeret sınavı adı altında yapılır. Sınav tarihleri
ilgili anabilim dalları ve koordinatörler tarafından belirlenir. Bunlardan;

a) Ders kurulu sınavı, ders kurulları sonunda yapılan sınavlardır.
b) Dönem sonu sınavı, ders kurulları ve kurul dışı dersler için her dönem sonunda, son

ders kurulu sınavının veya kurul dışı dersin bitiminden sonra yapılan ve bütün dönemi kapsayan
tek sınavdır.

c) Staj sonu sınavı, Fakültedeki her stajın sonunda ilgili anabilim dalı tarafından belir-
lenen kriterlere uygun olarak teorik ve/veya pratik sınav yapılır. Teorik sınav sözlü ve/veya
yazılı olabilir. Notu 60 veya üzerinde olan öğrenciler başarılı kabul edilir.

ç) Bütünleme sınavı, dönem sonu veya staj sonu sınavında başarılı olamayan veya no-
tunu yükseltmek isteyen öğrenciler için o dönemdeki tüm ders ve stajlar bittikten sonra anabilim
dalları tarafından belirlenen kriterlere uygun şekilde teorik ve/veya pratik olarak yapılır. Teorik
sınav sözlü ve/veya yazılı olabilir. Dönem IV ve V’te stajlardan başarılı olamayan öğrenci, bu
stajların bütünleme sınavlarına ilgili birim tarafından belirlenen yer ve tarihte girer. Bütünleme
sınavında başarılı olamayan öğrenci stajı tekrarlar. Öğrenci aynı anda birden fazla staj yapamaz.
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d) Ara sınav, ders kurulları dışında kalan teorik ve pratik dersler için her yarım dönemde
en az bir tane yapılır.

e) Mazeret sınavı, ilk üç dönemde herhangi bir ders kurulundan, kurul dışı dersten veya
staj sonu sınavından F2 alan öğrenci için rapora bağlanmış bir hastalığı yüzünden veya ilgili
öğretim elemanı ve anabilim dalı başkanı tarafından geçerli bulunan başka bir zorunlu nedenle
sınava girememiş öğrenciler için talep etmeleri halinde yapılır.

(3) Sınavlar teorik ve/veya pratik olarak yapılır. Teorik sınav sözlü ve/veya yazılı ola-
bilir. Tüm sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ilgili birim tarafından tespit
edilen yer, gün ve saatte yapılır.

(4) Başarı notu aşağıdaki şekilde hesaplanır:
a) Ders kurulları notu, o dönemdeki ders kurulları ağırlıklı not ortalamasının %60’ı ile

dönem sonu sınav notunun %40’ının toplanması ile elde edilir. Dönem sonu sınavı veya bü-
tünleme sınavından alınan notun en az 50 olması ders kurullarını başarmak için ön koşuldur.
Bu notu almış öğrencilerin dönemi başarmış sayılması için dönem notlarının en az 60 olması
gerekir. Ders kurullarının ağırlıklı not ortalaması; her ders kurulundan alınan not ile o ders ku-
rulu saatinin çarpımından elde edilen sayıların toplamının o akademik yıldaki ders kurulları
saatleri toplamına bölünmesi ile elde edilecek sayıdır,

b) Ders kurulları dışındaki dersler, ilk üç dönemde ders kurulları dışındaki derslerden
başarılı olmak için dönem sonu sınavından alınan notun en az 50 olması ve ara sınav ortala-
malarının %60’ı ile dönem sonu sınav notunun %40’ının toplanması sonucu elde edilen notun
en az 60 olması gerekir.

Pratik uygulama ve telafi
MADDE 14 – (1) Diş Hekimliği pratik uygulamalarında, her öğrencinin her dönem

belirli sayıda pratik çalışmayı verilen sürede veya telafi süresinde tamamlaması ve teslim etmesi
zorunludur. Her anabilim dalı, telafilere ilişkin uygulamanın ne şekilde olacağını dönem başında
öğrencilere duyurur. Bu çalışmaları verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci o dersi
başaramamış sayılır. Diş hekimliği meslek eğitimi klinik çalışmalarında, uygulamalı çalışmanın
niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalınca saptanır ve öğrencilere duyurulur.

Not ortalamalarının hesabı
MADDE 15 – (1) Bir kurul dışı ders, ders kurulu veya stajdan kazanılan AKTS kredisi,

o dersin, ders kurulunun veya stajın AKTS kredisi ile öğrencinin aldığı notun çarpılması sonucu
bulunan sayıdır.

(2) Genel not ortalaması, Fakülteye girişten itibaren kayıt olunan tüm kurul dışı dersler,
ders kurulları ve stajlardan kazanılan AKTS kredileri toplamının bu kurul dışı dersler, ders ku-
rulları ve stajların AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

(3) Önceki not ne olursa olsun tekrar edilen derslerden veya stajlardan bütünleme ve
yaz öğretimi dâhil alınan en son not esastır.

(4) Ortalamanın hesaplanmasında sonuç virgülden sonra iki hane yürütülür.
Başarısızlık durumları
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin başarısızlık ve devam durumlarını gösteren geçici harf

notları aşağıda tanımlanmıştır:
a) F1, mazeretsiz devamsız öğrencilere verilir. Bu öğrenciler,
1) Bir ders kurulunda yer alan tüm pratik saatlerin %10’undan veya tüm teorik saatlerin

%20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, devamsız olduğu ders kurulu sı-
navına giremez, F1 alır ve devamsız olduğu ders kurulu sınavından sıfır almış kabul edilir. An-
cak bu öğrenciler, diğer kurul sınavlarına, dönem sonu sınavına ve bütünleme sınavına girebi-
lirler.

2) Kurul dışı derslerde dönem boyunca yer alan tüm pratik saatlerin %10’undan veya
tüm teorik saatlerin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci F1 alır ve de-
vamsız olduğu kurul dışı dersi tekrarlar.

3) Stajlara devam zorunlu olup, toplam staj süresinin %10’undan fazlasına mazeretsiz
olarak devam etmeyen öğrenci F1 alır ve stajı tekrarlar.

b) F2, mazeretli devamsız öğrencilere verilir. Bu öğrenciler,
1) Bir ders kurulunda yer alan tüm pratik saatlerin %10’undan veya tüm teorik saatlerin

%20’sinden fazlasına Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazereti nedeniyle devam ede-
meyen öğrenci, o ders kurulu sınavına giremez, F2 alır ve mazeretli devamsız olduğu ders
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kurulu sınav notu olarak sıfır almış kabul edilir. Ancak, bu öğrenciler giremedikleri bu sınavın
mazeret sınavına ve bütünleme sınavına girebilirler. Mazeret sınavında aldığı not F2 notu yerine
geçer.

2) Kurul dışı derslerde dönem boyunca yer alan tüm pratik saatlerin %10’undan veya
tüm teorik saatlerin %20’sinden fazlasına Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ma-
zereti nedeniyle devam edemeyen öğrenci, ara sınav ve dönem sonu sınavına giremez, F2 alır
ve bu sınavlardan sıfır almış kabul edilir. Ancak bu öğrenciler giremedikleri sınavların mazeret
sınavı ve bütünleme sınavına girebilir. Mazeret sınavından aldığı not F2 notu yerine geçer.

3) Stajlara devam zorunlu olup, toplam staj süresinin %10’undan fazlasına Fakülte Yö-
netim Kurulunca kabul edilen mazereti nedeniyle devam edemeyen öğrenci F2 alır ve stajı tek-
rarlar.

c) F3, ders kurulu sınavı, staj sonu sınavı veya kurul dışı derslerin dönem sonu sınavına
girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrenciye verilir ve bu öğrenci sıfır almış sayılır.
İlk üç dönemde dönem sonu sınavı veya bütünleme sınavına, daha sonraki dönemlerde ise bü-
tünleme sınavına girebilir. Bu sınavlarda aldığı not F3 yerine geçer.

ç) F4, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı notu 0-49 arasında olanlar ile dönem no-
tu, staj notu veya staj sonu bütünleme sınavı notu 0-59 arasında olan öğrencilere verilir.

d) F5, bir eğitim-öğretim dönemi boyunca devamsızlığı eğitim süresinin %30’unu aşan
öğrencilere verilir. Bu öğrenciler dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavına giremez, sıfır almış
sayılır. Dönem notu olarak F5 alır ve dönemi tekrarlar.

(2) Dönem IV’te bütünleme sınav sonuçlarına göre bir veya daha fazla stajdan başarısız
olan öğrencilere iki dönem arasında, akademik takvimin elverdiği ölçüde ve Fakülte Yönetim
Kurulu kararıyla, 6 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla staj tekrarı yaptırılabilir.

(3) Dönem V’te başarısız olunan staj veya stajlar 6 ve 8 inci maddelerin hükümleri saklı
kalmak koşuluyla tekrar edilebilir. Bu stajların başlama tarihleri Fakülte Yönetim Kurulu tara-
fından belirlenir.

(4) Ders kurulu sınavlarının not ortalaması ne olursa olsun F3 alan ve bütünleme sına-
vına girmeyen öğrenci dönemi tekrarlar.

(5) F5 veya bütünleme sınavında F4 alan öğrenciler dönemi tekrarlar.
(6) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenciye o sı-

navda sıfır verilir. Bu öğrenci hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.
Mezuniyet başarı dereceleri
MADDE 17 – (1) Fakültedeki sınavların değerlendirilmesinde kullanılan notlar ile me-

zuniyet dereceleri aşağıda gösterilmiştir:
Genel Not Ortalaması Mezuniyet Başarı Derecesi

90-100 Üstün başarı
80-89 Pekiyi
70-79 İyi
60-69 Orta

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 18 – (1) Tüm sınav sonuçları, en geç sınavı izleyen on iş günü içinde ilan

edilir. Kurul dışı derslerde öğretim elemanları, kurullarda dönem koordinatörü, öğrencilerin
istemeleri halinde sınav belgelerini öğrencilere göstermekle yükümlüdür.

(2) Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenciler, bu itirazlarını öncelikle ilgili öğretim ele-
manı ile sınav kâğıtlarını da inceleyerek çözmeye çalışırlar. Sınav sonuçlarına itirazlarını ko-
ruyan, ya da aldıkları başarı notuna itiraz etmek isteyen öğrenciler, bu itirazlarını sınav sonuç-
larının veya başarı notlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak ile-
tirler. Bu başvurular, Dekanlıkça görevlendirilen ve biri ilgili birimin öğretim elemanı olan üç
kişilik komisyon tarafından incelenerek iki iş günü içinde sonuçlandırılır ve doldurulacak bir
not değişikliği formu ile durum Dekanlığa bildirilir. Notta hata olduğunun belirlenmesi duru-
munda, ilgili öğretim elemanı da dolduracağı not değişikliği formu ile gerekli düzeltmeyi yapar.
Bu sonuç öğrenciye Dekan tarafından yazılı olarak bildirilir. Doldurulan formlar, Fakülte Yö-
netim Kurulunca onaylanarak kesinleşir.
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Ön koşul ve dönem tekrarı
MADDE 19 – (1) Diş Hekimliği eğitiminde her dönem bir sonraki dönemin ön koşu-

ludur; bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenciler başarısız ol-
dukları ders veya stajları tekrarlar. Öğrenciler bir döneme ait stajlar tamamlanmadan bir sonraki
döneme devam edemez. Dönem V stajlarına Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla dönem içinde
başlanabilir.

(2) Mesleki dersler dışında kalan zorunlu ve seçmeli derslere devam ettikleri halde sı-
navlarda başarısız olan öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir sonraki öğretim dö-
neminde devam zorunluluğu olmadan başarısız oldukları dersi alıp sınavlarına girebilirler.

(3) Mesleki dersler dışında kalan zorunlu ve seçmeli derslerden devamsızlık nedeniyle
kalan veya yatay geçişle Fakülteye kabul edilen ve bu dersleri almak zorunda olan öğrenciler,
mevcut ders programları ile çakışıyor ise, bu dersleri yaz okulunda almalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mazeret, İzinli Sayılma ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Mazeret
MADDE 20 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılabilmesi için mazeretini geçerli bir belge

ile belgelendirmesi ve bu durumun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.
(2) Senatoca belirlenen esas ve usullerine uygun olarak rapor alan öğrenci, rapor süre-

sinin bitiminden itibaren üç işgünü içinde Başkent Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi
Sağlık Merkezince onaylanan raporunu Dekanlığa teslim eder. Öğrenci, bu süreler içinde Fa-
külte Yönetim Kurulu kararı ile mazeretli kabul edilir ve sınavlara giremez. Ancak rapor biti-
minden sonra mazeret sınavlarına girebilir. Raporlu süreler öğrencinin devamsız bulunduğu
süreler içinde sayılır.

(3) Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilerden, dönem sonu sı-
navına giremeyenler için mazeret sınavı hakkı vardır. Bu sınavdan başarısız olanlar, bütünleme
sınavına girebilir. Bütünleme sınavına Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen sebeple
giremeyen öğrenciye ise mazeret sınavına girme hakkı tanınır.

İzinli sayılma
MADDE 21 – (1) Haklı ve geçerli nedenleri olan öğrenciler, Dekanlığa başvurarak bir

dönem için izin isteyebilir. Öğrencilere izinler, yabancı dil hazırlık eğitimindeki öğrenciler için
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün görüşü de alınarak, Fakülte Yönetim Kurulu tara-
fından verilebilir. Bu izin dönem başlamadan istenir. İzin alabilmek için yıllık öğrenim harcının
yatırılmış olması gerekir.

(2) İzinler, bir defada en çok bir dönem ve tüm öğretim süresinde de toplam iki dönem
verilir. ERASMUS ve benzeri öğrenci değişim programları haricinde, izinli geçen süreler öğ-
retim süreleri dışındadır.

(3) Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç mahkûm olan veya resmi makam-
larca aranmakta olan öğrencilere izin verilmez. Ancak tutukluluğu takipsizlik kararı veya beraat
ile sonuçlanan öğrenciler bu süreler için izinli sayılır.

(4) İzinli öğrenciler, izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kal-
dıkları yerden devam ederler.

(5) Bir dönemde on hafta veya daha fazla süreli raporu olan öğrenciler o dönem izinli
sayılırlar.

İzinli veya raporlu geçen sürede öğretim ücreti
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin izinli bulundukları süreler içinde öğrencilik yükümlü-

lükleri devam eder ve bu öğrenciler her dönem başında öğrenim ücretlerinin %50’sini öderler.
Dönem ücretinin tamamını ödedikten sonra izinli sayılan öğrencilerin kayıt ücretlerinin %50’si
izleyen dönem borcuna mahsup edilir. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları askıya
alınır.

Diploma ve diploma eki
MADDE 23 – (1) Diş hekimi diploması ve diploma eki, beş yıllık diş hekimliği eğitimi

programını başarı ile tamamlayanlara verilir. Diplomaya unvan yazılmaz.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Azami Süre, Ek Sınavlar ve İlişik Kesme

Azami süre
MADDE 24 – (1) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık eğitim süresi hariç, kayıt oldukları

akademik yılbaşından başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmak-
sızın, diş hekimliği öğretimini azami sekiz yılda tamamlamak zorundadırlar. Üniversiteden sü-
reli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır. Azami süre
bitiminde hiç alınmamış stajı bulunan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Azami süre içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilen-
memesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğren-
cilerin, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversite
ile ilişikleri kesilir.

(3) Azami süre sonunda birinci fıkraya göre ilişiği kesilmeyen ancak bu Yönetmelik
hükümlerine göre diploma almaya da hak kazanamayan öğrenciler, başarısız oldukları stajlar-
dan, ağustos ayında birer hafta ara ile açılan ek sınavlar 1 ve ek sınavlar 2, sınavlarına girerler.
Bu sınavlar sonucu başarısız staj sayısı altı veya daha fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ili-
şikleri kesilir.

(4) Yabancı dil hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde ba-
şarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Üniversiteden ilişiği kesilen
bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ta-
rafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye
giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük
olmaması şartıyla, başka bir üniversitenin öğretim dili Türkçe olan diş hekimliği fakültelerinin
birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

Ek sınavlar
MADDE 25 – (1) Ek sınavlar sonucunda başarısız staj sayısını beş veya daha aza in-

diren uzatmalı öğrenciler başarısız oldukları stajlar için üç akademik yıl, ek sınavları almadan
başarısız staj sayısını beş staja kadar indirmiş uzatmalı öğrenciler başarısız oldukları stajlar
için dört akademik yıl, bir stajdan başarısız olanlar ise sınırsız süre ile başarısız oldukları stajın
sınavlarına girerler.

(2) Ek sınavlara girecek öğrenciler, her bir staj için, Mütevelli Heyeti tarafından belir-
lenen sınav ücretini öderler.

(3) Sınavlara girecek uzatmalı öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde,
sınav ücretini ödeyerek, sınava girecekleri stajları belirtir yazılı başvurularını Öğrenci İşleri
Dairesi Başkanlığına vermeleri gerekir.

İlişik kesme
MADDE 26 – (1) 25 inci maddede belirtilen ek süreler içinde diploma almaya hak ka-

zanamayan uzatmalı öğrencilerin 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre Üniversite ile ilişikleri
kesilir.

(2) Açılacak sınavlara, üst üste toplam üç eğitim-öğretim yılı süresince hiç girmeyen
öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin eğitimleri süresince disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012

tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-
siplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 29 – (1) 17/8/2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başkent

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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GENELGELER

Başbakanlıktan:

Konu : AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci

GENELGE
2015/18

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

23 Aralık 2015 – Sayı : 29571                                RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 167



Başbakanlıktan:

Konu : Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi 

GENELGE
2015/19

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan 
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Başbakanlıktan:

Konu : Akıllı Ulaşım Sistemleri

GENELGE
2015/20

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
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T.C. 

Resmî Gazete 
Ġlânlarla ilgili müracaatlar BaĢbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

ĠĢletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

23 Aralık 2015 

ÇARġAMBA 
Sayı : 29571 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No  : 2015/184  

Karar No  : 2015/621 

Ġftira suçundan Mahkememizin 2015/184 Esas 2015/621 K. Sayılı 15/07/2015 tarihli 

ilamı ile Sanık Cengiz BOSTAN hakkında mahkememizin 2009/34 Esas 2009/1209 Karar sayılı 

ilamı ile açıklanması geri bırakılan hükmün denetim süresi içerisinde yeniden suç iĢlediğinden 

açıklanmasına, 267/1 maddesi gereğince 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, dair verilen 

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

geçirilmek üzere zabıt katibine verilecek beyan ile Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği aksi 

halde kararın kesinleĢeceğine karar verilmiĢ olup, Ahmet ve Kıymet oğlu, 01/02/1962 doğumlu, 

GümüĢhane, Torul, Çamlıca Mah/köy nüfusuna kayıtlı CENGĠZ BOSTAN, tüm aramalara 

rağmen bulunamamıĢ, mahkeme karan kendisine tebliğ edilememiĢtir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30. ve müteakip maddesi gereğince hüküm 

özetinin RESMĠ GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 

15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar verilmiĢ olup,  

Ġlan olunur. 10639 

—— • —— 

Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

SAYI: 2014/214-2015/398 E-K 

Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmad ve Rajwa, 1980 Aleppo d.lu Suriye 

uyruklu olan sanık M RAD ISKIF hakkında Taksirle Birden Fazla KiĢinin Yaralanmasına Neden 

Olma suçundan mahkememizde açılan kamu davasında olayda bir kusurunun olmadığı ve üzerine 

atılı suçu iĢlemediği anlaĢıldığından müsnet suçtan 5271 sayılı CMK nun 223/2-b maddesi 

gereğince beraatine karar verilmiĢ olup, 

Sanığın yabancı uyruklu olması ve Türkiye'de sabit ikameti bulunmadığından hakkında 

verilen kararın kendisine tebliğ edilemediği anlaĢılmıĢ 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi 

gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. 

Ġlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuĢ sayılarak 1412 s. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleĢmiĢ olunacağı tebliğ olunur. 10679 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFĠYELĠK 

HALE GELEN EġYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - SatıĢa esas bedeli en az 90,00 TL ile en çok 535.285,00 TL arasında değiĢen; 

06.01.2016 günü saat 16.30' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 9,00 TL, en çok 

53.527,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen eĢya satıĢlarında, BulaĢık makinesi aksamı, 

aksam, lazer, nal için bıçak, oyuncak tüfek, Kıymetli metallerden muhtelif mücevher eĢyası, kuru 

sıkı tabanca, kullanılmıĢ giyim eĢyası, solar panel, ateĢleme bobini, hazır perde, çuval bezi, 

adaptör, termostat, plastik levha, keçe, hava filitresi, mobilya aksamı, hurda alüminyum, kapak ve 

plastik ĢiĢe, ütü aksamı, saç kurutma motoru, saç kurutma anahtarı, amortisör, fren balatası, 

komprosör, kumaĢ, açak aksamı parçaları, conta, örme iplik, alkol, mama kabı ve suluk, güç 

kaynağı, makine, boya karıĢtırıcı makine, tv tüpü, rozet, boĢ konteyner, bardak, palanga, plywood 

(sunta), fotoğraf makinesi, fotoğraf makinesi lensi v.b. 71 (yetmiĢ bir) grup eĢya açık artırma 

suretiyle Dudullu Caddesi ĠETT Anadolu Garajı Yanı AtaĢehir/ĠSTANBUL adresindeki ihale 

salonunda 07.01.2015 tarihinde saat 10:00'da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢya ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 

80/81/109-187 numaralı telefondan ulaĢılabilir 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karĢılığı 

Erenköy Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Ġstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

Ġlan olunur. 11529/1-1 

—— • —— 

KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı’nın ihtiyacı olan 200 ton (± % 25 toleranslı) 

kalorifer yakıtı (Kalyak Fuel Oil 4) alımı 05 Ocak 2016 Salı günü saat: 14.30’da kapalı teklif 

alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

Ġhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 50,00.-TL karĢılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 – 79 - 80 11590/1-1 
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SERVĠS TAġIMACILIĞI ĠġLETME HAKKININ KĠRAYA  

VERĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketinden: 

AĢağıda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati 

belirtilen, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, 

Bigadiç, Havran, Ġvrindi, Manyas, Susurluk, Dursunbey, Kepsut, Marmara, SavaĢtepe, Sındırgı, 

Balya ilçelerinde faaliyet göstermek üzere her ilçe için 20 adet Servis Plakası ile 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği açık teklif usulü ihale ile iĢletme hakkının kiraya 

verilmesi iĢidir.  

1 - Ġdarenin  

a) Adı : Balıkesir Toplu TaĢıma A.ġ. 

b) Adres : Bahçelievler Mh. Atatürk Cd. No: 2/A ALTIEYLÜL/ 

BALIKESĠR 

c) Telefon ve Fax numarası : Tel: 0 266 241 64 46 - 239 15 10   Fax: 0 266 244 63 38  

2 - Ġhale Adı  : Balıkesir Toplu TaĢıma Anonim ġirketi Servis 

TaĢımacılığı ĠĢletme Hakkının Kiraya Verilmesi ĠĢi 

3 - Ġhale Konusu : Balıkesir Ġl genelinde BALIKESĠR TOPLU TAġIMA A.ġ 

tarafından Ģartnamede tanımlanan Ģekilde BALIKESĠR 

BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ UlaĢım Daire BaĢkanlığı 

Servis Araçları Yönergesi hükümlerine göre her ilçe için 

20 adet S Plaka Servis TaĢımacılığı iĢletme hakkının 

kiraya verilmesi iĢi ihale edilecektir. 

4 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı Yer : PaĢaalanı Mah. A Gaffar Okkan Cad. No: 149 Belediye 

Ek Hizmet Binası Kat: 3 Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati: 

Karesi : 04.01.2016 Pazartesi Günü Saat 08:30’da baĢlamak üzere  

  10 dakika aralıklarla 20 ayrı ihale yapılacaktır.  

Altıeylül : 04.01.2016 Pazartesi Günü Saat 13:00’da baĢlamak üzere  

  10 dakika aralıklarla 20 ayrı ihale yapılacaktır.  

Ayvalık : 05.01.2016 Salı Günü Saat 08:30’da baĢlamak üzere  

  10 dakika aralıklarla 20 ayrı ihale yapılacaktır. 

Bandırma : 05.01.2016 Salı Günü Saat 13:00’da baĢlamak üzere 

  10 dakika aralıklarla 20 ayrı ihale yapılacaktır. 

Burhaniye : 06.01.2016 ÇarĢamba günü 08:30’da baĢlamak üzere 

  10 dakika aralıklarla 20 ayrı ihale yapılacaktır. 

Edremit : 06.01.2016 ÇarĢamba günü 13:00’da baĢlamak üzere  

  10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır. 

Erdek : 07.01.2016 PerĢembe günü 8:30’da baĢlamak üzere  

  10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır. 

Gömeç : 07.01.2016 PerĢembe günü 13:00’da baĢlamak üzere  

  10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır. 

 Gönen : 08.01.2016 Cuma günü 08:30’da baĢlamak üzere  

  10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır. 

 Bigadiç : 08.01.2016 Cuma günü 13:00’da baĢlamak üzere  

  10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır. 
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Havran : 11.01.2016 Pazartesi günü 08:30’da baĢlamak üzere  

  10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır. 

Ġvrindi : 11.01.2016 Pazartesi günü 13:00’da baĢlamak üzere  

  10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır. 

Manyas : 12.01.2016 Salı günü 08:30’da baĢlamak üzere  

  10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır. 

Susurluk : 12.01.2016 Salı günü 13:00’da baĢlamak üzere  

  10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır. 

Dursunbey : 13.01.2016 ÇarĢamba günü 08:30’da baĢlamak üzere  

  10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır. 

Kepsut : 13.01.2016 ÇarĢamba günü 13:00’da baĢlamak üzere  

  10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır. 

Marmara : 14.01.2016 PerĢembe günü 08:30’da baĢlamak üzere  

  10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır. 

SavaĢtepe : 14.01.2016 PerĢembe günü 13:00’da baĢlamak üzere  

  10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır. 

Sındırgı : 15.01.2016 Cuma günü 08:30’da baĢlamak üzere  

  10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır. 

Balya  : 15.01.2016 Cuma günü 13:00’da baĢlamak üzere  

  10 dakika aralıklarla 20 ayrı yapılacaktır. 

5 - Muhammen Bedel:  

Ġhale konusu iĢin Altıeylül, Karesi ilçeleri için muhammen bedeli KDV hariç 21.000,00 TL 

olup geçici teminat bedeli 630,00 TL’dir. 

Ġhale konusu iĢin Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, ilçeleri 

için muhammen bedeli KDV hariç 18.000,00 TL olup geçici teminat miktarı 540,00 TL dir. 

Ġhale konusu iĢin Bigadiç, Havran, Ġvrindi, Manyas, Susurluk, ilçeleri için muhammen 

bedeli KDV hariç 15.000,00-TL olup geçici teminat miktarı 450,00 TL dir. 

Ġhale konusu iĢin Dursunbey, Kepsut, Marmara, SavaĢtepe, Sındırgı, Balya ilçeleri için 

muhammen bedeli KDV hariç 12.000,00-TL olup geçici teminat miktarı 360,00 TL dir. 

Her S Plaka için ayrı ayrı ihale yapılacağından 1 adet S Plaka için verilecek teklifler 

muhammen bedelin altında olamaz.  

6 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler; 

Bu ihaleye katılabilmek için aĢağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir; 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu iĢtigal mevzusu Ģoförlük veya taĢımacılık olduğunu 

gösterir Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin yıl içersinde alınmıĢ, Ticaret ve/veya Sanayi 

Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Muhammen bedelin %3 oranında geçici teminata dair belge 

e) Gerçek kiĢiler için ĠçiĢleri Bakanlığı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 

nüfus veri kayıt sisteminin 2007 yılından bu yana aktif olduğu göz önünde bulundurularak, 2007 

yılından bu yana Balıkesir il sınırları içerisinde toplam 5 yıl ikamet ettiğini ve ikametini 

sürdürdüğünü gösterir adres raporu, tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuat gereği Balıkesir il 

sınırları içerisinde kayıtlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından alınan son 5 yıldır faaliyetini 

sürdürdüğüne dair faaliyet belgesi  

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde iĢ ortaklığı beyannamesi, 

ğ) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun değiĢik 6. Maddesi gereğince ihale dıĢı bırakılma 

sebeplerinden herhangi birini taĢımadığına dair yazılı taahhütname 

h) Ġdari ve Teknik ġartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği 

ibaresi yazılı ve katılan yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmıĢ nüshaları, 

ı) Vergi Dairesi'nden alınacak faaliyetinin devam ettiğine dair mükellefiyetlik belgesi, 

i) Vergi borcu olmadığına dair belge, 

j) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge, 

k) Ġsteklinin, bir ortak giriĢim olması halinde, teklifinde pilot ve diğer ortakların 

belirtildiği ortak giriĢim beyannamesi, 

l) Balıkesir BüyükĢehir Belediyesi'ne herhangi bir borcu olmadığına dair belge, 

m) Ġhale dosyasının Ġdareden satın alındığına dair Ģartname bedeli olarak ödendiğine 

iliĢkin makbuzun aslı. 

n) Ġhaleye katılacak istekli her ilçede servis taĢımacılığı kiralama iĢi ihalesi için en fazla 5 

adet S plaka için teklif verebilecektir. 

7 - Ġhale dökümanı PaĢaalanı Mh. Terminal Cd. No: 12/B/250 KARESĠ/BALIKESĠR 

adresinde bulunan Ġdareden 250,00-TL. bedel karĢılığında satın alınabilir veya bedelsiz 

görülebilir. 

8 - BaĢvuru Dosyalarını Karesi, Altıeylül 31.12.2015 PerĢembe Günü saat 17:00'a 

Ayvalık, Bandırma 04.01.2016 Pazartesi Günü saat 17:00'a Burhaniye, Edremit 05.01.2016 Salı 

günü saat 17:00'a Gömeç, Erdek 06.01.2016 ÇarĢamba günü saat 17:00'a, Gönen, Bigadiç 

07.01.2016 PerĢembe günü saat 17:00'a, Ġvrindi, Havran 08.01.2016 Cuma günü saat 17:00'a, 

Susurluk, Manyas 11.01.2016 Pazartesi günü saat 17:00'a, Kepsut, Dursunbey 12.01.2016 Salı 

günü saat 17:00'a SavaĢtepe, Marmara saat 13.01.2016 ÇarĢamba günü 17:00'a Balya, Sındırgı 

14.01.2016 PerĢembe günü saat 17:00'a kadar Balıkesir Toplu TaĢıma A.ġ.'ye teslim edilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü, posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine komisyon 

baĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta 

ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon baĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. 

Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme konulmayacak olan tekliflerin alınıĢ zamanı bir tutanakla 

tespit edilir. 

9 - Ġhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 11585/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya Ġli, Konyaaltı Ġlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555824 YĠBF nolu (C Blok) 

inĢaatın denetimini üstlenen 681 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Aydemir Yapı Denetim 

Ltd. ġti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Ragıp ÇETĠN tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. Ġdare Mahkemesinin 18.11.2015 tarihli ve 

E.2015/565-K.2015/2366 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 

14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Makine Mühendisi Ragıp ÇETĠN 

(Denetçi No: 12212, Oda Sicil No: 18993) hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 

15.12.2015 tarihli ve 33468 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 11584/1/1-1 

————— 
Ġzmir Ġli, KarĢıyaka Ġlçesi, 37746 ada, 19 parsel üzerindeki 803042 YĠBF nolu yapının 

denetimini üstlenen 35 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Modül Yapı Denetim Ltd. ġti. 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada Ankara 7. Ġdare Mahkemesi’nin 10.11.2015 

tarih ve E.2015/926-K.2015/1576 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ 

hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Modül Yapı Denetim 

Ltd. ġti. hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 18.12.2015 tarih ve 33830 sayılı Olur 

ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 11584/2/1-1 

—— • —— 

İsdemir Gümrük Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüzce GörmüĢ Kereste ve Orman Ürünleri Değ. San. Tic. A.ġ. adına tescilli 

16.08.1995/489 tarih/sayılı ve 29.07.1996/418 tarih/sayılı iki adet geçici kabul giriĢ 

beyannamesinden kaynaklı 10.07.1998 tarihli, 48 ve 49 sayılı para cezaları firmasından tahsil 

edilemediğinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun gereğince 

yönetim kurulu üyesi Hasan Sefa GÖRMÜġ adına düzenlenen 21.08.2015 tarihli 10004671 sayılı 

Ödeme Emri bilinen adreslerine tebligatlarımızın iade edilmesi nedeniyle kadar tebliğ 

edilememiĢtir. 

Bu nedenle Hasan Sefa GÖRMÜġ (T.C: 14155286844) adına düzenlenen 21.08.2015 

tarihli, 10004671 sayılı 29.878,55-TL tutarlı Ödeme Emri'nin 7201 Tebligat Kanunun 28. ve 29. 

maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Ödeme Emri adı geçene ilanen tebliğ olunur. 11570/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Ġstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/34 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 11572/1-1 
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Devlet Personel Başkanlığından: 

DEVLET PERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

SINAV TARĠHĠ : 12 Mart 2016 Cumartesi günü. 

SINAV YERĠ : Ankara 

ATAMA YAPILABĠLECEK BOġ KADRO SAYISI: 

Devlet Personel BaĢkanlığında boĢ bulunan Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfından (GĠH) 9 uncu 

ve 8 inci derecelerden boĢ bulunan (25) adet kadroya Devlet Personel Uzmanı olarak yetiĢtirilmek 

üzere Devlet Personel Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

SINAVA KATILMA ġARTLARI: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) 

bendinde yer alan genel Ģartları taĢımak, 

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, 

iĢletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdıĢındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) GiriĢ sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaĢını 

doldurmamıĢ olmak (01/01/1981 sonrası doğanlar), 

ç) Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığı (ÖSYM) tarafından; 05-06 Temmuz 2014 

veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları sonucuna göre 

(KPSSP47 puan türünden) 80 ve daha yüksek puan almıĢ olmak ve müracaat edenler arasından 

yapılacak puan sıralamasında ilk (300) aday içinde bulunmak, (300 üncü sıradaki adayla aynı 

puana sahip adaylar da giriĢ sınavına çağrılacaktır.) 

d) Erkek adaylar için askerlikle iliĢiği olmamak, 

e) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel hali bulunmamak, 

SINAVA BAġVURU: 

BaĢvurular, 11-15 Ocak 2016 tarihleri arasında Devlet Personel BaĢkanlığı Ġzmir Caddesi 

No: 41 Kızılay/ANKARA adresine Ģahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan 

baĢvuruların BaĢkanlığa en geç son baĢvuru günü mesai bitimine kadar ulaĢması gerekmektedir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında ulaĢmayan baĢvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

BAġVURU SIRASINDA ĠSTENECEK BELGELER: 

a) Devlet Personel Uzman Yardımcılığı GiriĢ Sınavı BaĢvuru Formu (Doğrudan 

BaĢkanlıktan veya BaĢkanlığın www.dpb.gov.tr adresindeki resmi Web sitesinden temin 

edilebilir. Ayrıca 0 312 408 72 00, 408 72 17, 408 71 89 no’lu telefondan ayrıntılı bilgi 

alınabilir.), 

b) Mezun olunan Yükseköğretim Kurumu diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya 

BaĢkanlıkça veya ilgili kurumunca onaylı örneği (YurtdıĢındaki okullar ile hukuk, siyasal bilgiler, 

iktisat, iĢletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine denk sayılan yurtiçindeki fakülte veya 

yüksekokullardan mezun olunmuĢ ise denklik belgesi ile birlikte), 

c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

ç) KPSS Sınav Sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

d) Son altı ay içinde çekilmiĢ (4,5x6 cm.) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma 

yapıĢtırılacak). 

BaĢvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Devlet Personel BaĢkanlığı 

Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığınca da onaylanabilecektir. 
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GĠRĠġ SINAVINA ÇAĞRI VE SINAVA GĠRĠġ BELGESĠ: 

Müracaat eden adaylardan giriĢ sınavına katılmaya hak kazananların isimleri BaĢkanlık 

ilan panosu ile BaĢkanlığın www.dpb.gov.tr adresindeki resmi Web sayfasında ilan edilecektir. 

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınava giriĢ belgelerini 07-11 Mart 2016 tarihleri 

arasında mesai saatleri içinde Devlet Personel BaĢkanlığından alacaklardır. Adaylar 12 Mart 2016 

tarihindeki yazılı sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı 

ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı, geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. 

Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

GĠRĠġ SINAVININ ġEKLĠ, SINAV KONULARI VE DEĞERLENDĠRME: 

GiriĢ sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamada yapılacaktır. Ġlk aĢama olan yazılı 

sınavda adaylara; 

1 - ĠKTĠSAT GRUBU: Mikro ve makro iktisat, iktisat politikası, Türkiye ekonomisi, 

uluslararası ekonomik iliĢkiler ve kuruluĢlar.  

2 - MALĠYE GRUBU: Kamu maliyesi, bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi, Türk 

vergi sisteminin genel esasları, maliye politikası. 

3 - HUKUK GRUBU: Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, 

ceza hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (baĢlangıç-kiĢiler hukuku-eĢya hukuku), borçlar 

hukuku (genel hükümler). 

4 - KAMU YÖNETĠMĠ GRUBU: Yönetim bilimleri, personel yönetimi. 

alanlarından yazılı sınav yapılacaktır. 

Konu gruplarının her birinden ayrı ayrı 100 üzerinden 50 puandan az olmamak üzere ve 

ortalama en az 70 puan alan adaylar arasında, ortalama puanı en yüksek adaydan baĢlanarak 

yapılacak sıralamaya göre, azami atama yapılacak kadro sayısının dört katı tutarındaki 100 aday 

yazılı sınavda baĢarılı sayılacaktır. (100 üncü sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da baĢarılı 

sayılırlar.) Yazılı sınavda 100’ün altında adayın baĢarılı olması halinde baĢarılı olanların tamamı 

sözlü sınava çağrılacaktır. 

Yazılı sınav sonuçları BaĢkanlıkta liste halinde uygun yerlere asılarak ve www.dpb.gov.tr 

internet adresindeki resmi Web sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca, sınav sonucu baĢarılı olan 

adayların adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilecektir. Yazılı sınavda baĢarılı olan adaylar 

daha sonra belirlenecek tarihlerde Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacaktır. 

Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylara sözlü sınavdan önce istenecek belgeler ile 

sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilecektir. Ġstenilen belgeleri bildirilen süre 

içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmazlar. Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden 

değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar sözlü sınavda baĢarılı 

sayılırlar. 

Sözlü sınavda da baĢarılı bulunanların yazılı sınav notu ile sözlü sınav notunun aritmetik 

ortalaması alınarak giriĢ sınavı notu belirlenecektir. GiriĢ sınavı notu en yüksek olan adaydan 

baĢlanarak yapılacak sıralamaya göre azami (25) adaydan oluĢacak liste BaĢkanlıkta uygun 

yerlere asılarak ve www.dpb.gov.tr internet adresindeki resmi Web sayfasında duyurulacaktır. 

Ayrıca, sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilecek ve listede yer alan 

adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenecektir. 

BaĢvuru ve iĢlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal edilecektir. 

Bu kiĢiler, hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri 

uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Ġlan olunur. 11583/1-1 
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Diyanet İşleri Başkanlığından: 

2015 – II DĠN ĠġLERĠ YÜKSEK KURULU UZMAN YARDIMCILIĞI 

YARIġMA SINAVI DUYURUSU 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı merkez teĢkilatında münhal bulunan ve aĢağıda sınıfı, unvanı, 

kadro adedi belirtilen Din ĠĢleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı kadrolarına atama yapmak 

için iki aĢamalı (yazılı ve sözlü) yarıĢma sınavı yapılacaktır. 

 

I. KADROLARA AĠT BĠLGĠLER 

SINIF UNVAN 

BULUND. 

YER TAHSĠL DURUMU PUAN TÜRÜ 

KADRO 

ADEDĠ 

G.Ġ.H. 

Din ĠĢleri Yüksek 

Kurulu Uzman 

Yardımcısı 

Merkez 

TeĢkilatı 

En az dört yıllık dini 

yüksek öğrenim mezunu 

olmak. 

KPSSP -

1,2,3,4,5,6,7,8 
12 

 

II. BAġVURU ġARTLARI 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Ģartları taĢımak, 

2 - En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak, 

3 - Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Atama ve Yer DeğiĢtirme Yönetmeliğinde yer alan ortak 

nitelik Ģartını taĢımak, 

4 - Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beĢ) yaĢını doldurmamıĢ olmak, 

5 - 2014 veya 2015 Lisans (A) grubu Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP-1, KPSSP-2, 

KPSSP-3, KPSSP-4, KPSSP-5, KPSSP-6, KPSSP-7, KPSSP-8 puan türlerinin birinden en az 

altmıĢ (60) puan almıĢ olmak. 

6 - Din ĠĢleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yarıĢma sınavında iki defa baĢarısız 

olmamak. 

III. BAġVURU ġEKLĠ, YERĠ ve ZAMANI 

1 - Sınava baĢvuru yapmak isteyenler herhangi bir Ġl Müftülüğüne 21/12/2015 - 

31/12/2015 tarihleri mesai günleri 08:30 - 16:30 saatleri arasında istenen belgelerle birlikte 

müracaat edeceklerdir. Ayrıca, hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek 

Ġhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine, BaĢkanlığımız merkezinde çalıĢanlar çalıĢtıkları birimler 

aracılığıyla baĢvurularını yapabilecektir. 

2 - Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, sınava müracaat edecek adaylar 

adına üçüncü Ģahıslar müracaat iĢlemini yapabileceklerdir. 

3 - BaĢvuru iĢlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak 

yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 

4 - Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

IV. BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1 - T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi, 

2 - En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduğunu gösterir 

diploma, diplomanın tasdikli sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden 

alınmıĢsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi), 

3 - 2014 veya 2015 yılına ait KPSS sonuç belgesi, 

4 - Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve 

arĢiv kaydı bulunmadığına ve erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan, 

 Adayların baĢvuru için gerekli belgeleri, baĢvuru esnasında müracaatı gerçekleĢtiren 

personele ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin baĢvuruları kabul 

edilmeyecektir. 



Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2015 – Sayı : 29571 

 

Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. 

 Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır. 

 Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim 

edilecektir. 

V. SINAVIN ġEKLĠ ve KONULARI 

1 - Din ĠĢleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı YarıĢma Sınavı, yazılı ve sözlü olmak 

üzere iki aĢamalı yapılacaktır. 

2 - 2014 veya 2015 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınav sonuçlarına göre yapılan 

baĢvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan baĢlanarak atama yapılacak kadro sayısının 

on katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı sınava çağrılacaktır. 

3 - Yazılı sınavda 70 (yetmiĢ) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. 

4 - Yazılı Sınav Konuları 

a) Kur'an-ı Kerim (20 puan) 

b) Arapça (20 puan) 

c) Fıkıh (10 puan) 

d) Tefsir (10 puan) 

e) Hadis (10 puan) 

f) Akaid-Kelam (10 puan) 

g) Devlet memurları mevzuatı ve BaĢkanlık mevzuatı (20 puan) 

5 - Sözlü Sınav Konuları 

a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi (50 puan) 

b) Kavrama, muhakeme etme ve ifade etme yeteneği (10 puan) 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan) 

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan) 

e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan) 

f) Bilimsel ve teknoloji geliĢmelere açıklığı (10 puan) 

6 - Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde 

sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiĢ sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir 

Ģekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. 

VI. SINAV YERĠ ve TARĠHĠ 

1 - Yazılı sınav 31.01.2016 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. 

2 - Sınav merkezleri ve sınav salonları sınav giriĢ belgelerinde yer alacaktır. 

3 - Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken ―Sınav GiriĢ Belgesi‖ ile birlikte kimlik 

belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. 

VII. SINAV GĠRĠġ BELGESĠ 

1 - Adaylar; sınav için ―sınav giriĢ belgesi‖ alma iĢlemlerini 

(https://ikys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav/kurumdisi) adresi aracılığıyla gerçekleĢtireceklerdir. 

2 - Adaylar sınava gelirken ―Sınav GiriĢ Belgesi‖ ile birlikte kimlik belgelerinden birini 

(Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. 

VIII. DEĞERLENDĠRME ve BAġARI SIRALAMASI 

1 - Yazılı ve sözlü sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 

2 - Sınavda baĢarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiĢ) 

puan almak gerekmektedir. 

3 - Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı 

bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir. 

4. Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması 

alınarak hesaplanacaktır. 
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5. Puanların eĢitliği halinde, yazılı sınav puanı yüksek olana, bu puanın eĢit olması 

halinde KPSS puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir. 

IX. SINAV SONUÇLARI ve ĠTĠRAZ 

1 - Sınav sonuçları BaĢkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki 

Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır. 

2 - Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına iliĢkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan 

edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak BaĢkanlığımız Ġnsan Kaynakları Genel 

Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire BaĢkanlığına yapılacaktır. 

3 - Ġtirazlar, en fazla 15 (on beĢ) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya 

bildirilecektir. 

4 - Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı 

olarak BaĢkanlığımız Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaĢtırılma yan, T.C. kimlik 

numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar 

dikkate alınmayacaktır. 

X. ATAMA ĠġLEMLERĠ 

1 - Atamalar, baĢarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan baĢlamak suretiyle baĢarı 

sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır. 

2 - Atama iĢlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti 

olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama iĢlemleri yapılmayacaktır. 

XI. DĠĞER HUSUSLAR 

1 - Sınav baĢvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. BaĢkanlık, sınav ve atama 

sürecinin her aĢamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. 

2 - Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki iĢlemlerde gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu tespit edilen adayların baĢvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi 

görevleriyle iliĢikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

3 - Bu duyurudaki Ģartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan 

sonraki sınav ve atamalar için müktesep teĢkil etmez. 

4 - Sınav süreciyle ilgili BaĢkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki Ġnsan 

Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara 

ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

5 - Sınavla ilgili iĢ ve iĢlemlerde faks ve e-mail ile iĢlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak 

imzalı ve yazılı dilekçelerini Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri Eğitim ve 

Sınavlar Daire BaĢkanlığı) ulaĢtırmaları gerekmektedir. 

6 - Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

633 sayılı Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı Din ĠĢleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama 

Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel 

Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

XII. ĠLETĠġĠM 

YazıĢma Adresi : Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel 

Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire BaĢkanlığı Üniversiteler Mah. 

Dumlupınar Blv. No: 147/A 06800   Çankaya / ANKARA 

e-mail : persis@diyanet.gov.tr 

Telefon : (0312) 295 70 00 

Fax : (0312) 285 85 72 11582/1-1 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

ĠĢletmecinin 

Unvanı 

Vergi Kimlik 

Numarası 

ĠĢletmecinin 

Bilinen Adresi 

Ġdari Ücret 

Dayanağı 

Borç 

Türü Borç Miktarı (TL) 

SYSNET 

ĠLETĠġĠM 

Hizmetleri 

LTD. ġTĠ. 

7880415150 

Koza Sokak 

No:60/7 

GaziosmanpaĢa/ 

ANKARA 

EHSĠYY’nin 

14’üncü ve 

16’ncı maddesi 

Ġdari 

Ücret 

01/01-15/11/2015 

dönemine ait net 

satıĢların  

% 0,35’i (onbinde 

otuzbeĢ) 
 
28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik HaberleĢme 

Sektörüne ĠliĢkin Yetkilendirme Yönetmeliği (EHSĠYY)’nin; ―Kullanım hakkı süresi‖ baĢlıklı 

14’üncü maddesi ile ―Ġdari ücret‖ baĢlıklı 16’ncı maddesi uyarınca, SYSNET ĠLETĠġĠM 

Hizmetleri LTD. ġTĠ.’nin yetkilendirilmesi 15/11/2015 tarihinde iptal edilmiĢtir. 

Anılan Yönetmeliğin ―Ġdari ücret‖ baĢlıklı 16’ncı maddesinin 4’üncü bendinde yer alan; 

―(4) Tüm yetkilendirmeleri iptal edilen/devredilen iĢletmeci ise, iptal/devir tarihinden itibaren bir 

ay içerisinde, ödenmeyen bir önceki yıl net satıĢları ile yetkilendirmenin iptal/devir edildiği tarihe 

kadar geçen döneme ait net satıĢları üzerinden birinci fıkrada belirtilen oran esas alınmak 

suretiyle idari ücret öder.‖ hüküm ile 6’ncı bendinde yer alan ―(6) (DeğiĢik: RG-23/9/2011-

28063) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda öngörülen son ödeme tarihine kadar, idari ücretin 

iĢletmeci tarafından ödenmemesi halinde, bu tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen usule göre 

hesaplanacak gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanır.‖ hükmü gereği, anılan ĠĢletmecinin 

01/01/2015 - 15/11/2015 dönemine ait Gelir Tablosunun net satıĢlar kaleminde yer alan meblağın 

%0,35 (onbinde otuzbeĢ)’ine tekabül eden tutarda idari ücret borcu bulunmakta olup söz konusu 

tutarın son ödeme günü 15/12/2015 tarihi olmasına rağmen, bu tarihe kadar ödenmemiĢtir. 

Bu itibarla, bahsi geçen idari ücret tutarı, Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu’nun 

Türkiye Halk Bankası Anıt ġubesi nezdindeki IBAN No: TR 16 0001 2009 4110 0005 0000 54 

numaralı hesaba, gecikme zammı oranı kadar faizi ile birlikte yatırılması aksi takdirde 6183 sayılı 

Kanun hükümlerine göre vergi dairesi aracılığıyla tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 11569/1/1-1 

————— 

ĠĢletmeci Adı Vergi No 

ĠĢletmecinin 

Bilinen Adresi Kanuni Dayanağı 

Borç 

Türü 

Borç 

Tutarı 

(TL) 

T.O.T 

Telekomünikasyon 

ve ĠletiĢim Hizm. 

San. ve DıĢ Tic. 

Ltd. ġti. 

8150471400 

Eski Kuyumcular 

Mah. YeĢilyol Sok. 

No: 4/1 Merkez/ 

BALIKESĠR 

EHK’nın 11 ve 

60’ncı; EHSYY’nin 

16’ncı; ĠYY’nin 

6,7,32 ve 34’üncü 

maddesi 

Ġdari 

Para 

Cezası 

6.108,56 

 

Yukarıda yer alan T.O.T Telekomünikasyon ve ĠletiĢim Hizm. San. ve DıĢ Tic. Ltd. ġti 

hakkında 05/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu'nun "Yetkilendirme 

ücreti" baĢlıklı 11'inci maddesi ile "Kurumun yetkisi ve idari yaptırımlar" baĢlıklı 60'ıncı 

maddesi, 28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik HaberleĢme 

Sektörüne ĠliĢkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nin "Ġdari ücret" baĢlıklı 16'ncı maddesi, 

Telekomünikasyon Kurumu Tarafından ĠĢletmecilere Uygulanacak Ġdari Para Cezaları ile Diğer 

Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin "Bilgi ve belgelerin Süresi Ġçinde Verilmemesi" 

baĢlıklı 6'ncı maddesi ve aynı Yönetmeliğin 7'nci, 32'nci, 34'üncü maddeleri ile diğer ilgili 

mevzuata istinaden Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurulu'nun 05/02/2014 tarihli ve 2014/DK-

MĠD/96 sayılı Kurul Kararı'nın 1'inci maddesi gereği idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiĢtir. 
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Bu itibarla, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 

içerisinde Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt ġubesi 

nezdindeki IBAN No: TR 16 0001 2009 4110 0005 0000 54 no'lu hesabına yatırılabileceği ve söz 

konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 

kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde ¼ oranında indirimden yararlanılacağı veya biri 

peĢin olmak üzere bir yıl içinde dört eĢit taksitte ödenmesi baĢvurusunda bulunulabileceği, 

taksitle ödemenin kabulü halinde taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari 

para cezasının kalan kısmının muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karĢı 2577 sayılı Ġdari 

yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre Kararın yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün 

içerisinde, Karar aleyhine iptal davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin 

durdurulması veya iptal kararı bulunmadığı sürece ve ayrıca tebliğ tarihini takip eden 30 günlük 

süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 11569/2/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

AĢağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkuller, Yapracık Mahallesi 48357/1 ila 

48473/1 saılı ada parselleri kapsayan alana iliĢkin 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı 

DeğiĢikliğine istinaden, 3194 sayılı imara Kanunun 18, 5006 sayılı Kanunun 1 ve 2, 2981/3290 

sayılı Kanunun Ek–1 maddesi gereğince tanzim ve tasdik edilen 852253/2 Nolu parselasyon planı 

23.12.2015 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

Ġlanen duyurulur. 

85253/2 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Yapracık Mahallesi 48357/1, 2-48358/1, 2- 48359/1- 48360/1- 48361/1, 2- 48362/1- 

48363/1, 2, 3- 48364/1, 2, 3- 48365/1, 2, 3- 48366/1- 48367/1- 48368/1, 2- 48369/1, 2- 48370/1, 

2- 48371/1, 2, 3- 48372/1, 2, 3- 48373/1- 48374/1, 2- 48375/1, 2- 48376/1, 2- 48377/1- 48378/1, 

2, 3- 48379/1- 48380/1- 48381/1- 48382/1- 48383/1, 2- 48384/1, 2, 3- 48385/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12-48386/1-48387/1-48388/1- 48389/1- 48390/1- 48391/1, 2, 3- 48392/1, 2- 48393/1, 

2, 3- 48394/1- 48395/1, 2- 48396/1, 2- 48397/1, 2- 48398/1, 2- 48399/1- 48400/1, 2- 48401/1, 2- 

48402/1, 2, 3- 48403/1, 48404/1, 48405/1, 2- 48406/1, 2, 3- 48407/1- 48408/1- 48409/1, 2- 

48410/1, 2- 48411/1- 48412/1, 2, 3- 48413/1, 2, 3, 4, 5- 48414/1, 2- 48415/1- 48416/1- 48417/1, 

2- 48418/1, 2- 48419/1- 48420/1, 2- 48421/1, 2- 48422/1-48423/1- 48424/1- 48425/1, 2- 48426/1- 

48427/1, 2, 3, 4- 48428/1, 2, 3, 4, 5- 48429/1, 2, 3- 48430/1- 48431/1, 2, 3- 48432/1, 2, 3- 

48433/1, 2, 3, 4- 48434/1, 2- 48435/1, 2, 3- 48436/1, 2- 48437/1, 2, 3- 48438/1- 48439/1, 2- 

48440/1, 2, 3- 48441/1, 2, 3, 4- 48442/1, 2, 3- 48443/1, 2- 48444/1, 2, 3, 4- 48445/1- 48446/1- 

48447/1, 2, 3, 4, 5- 48448/1, 2, 3- 48449/1, 2, 3, 4- 48450/1, 2, 3, 4- 48451/1- 48452/1- 48453/1- 

48454/1, 2- 48455/1- 48456/1- 48457/1- 48458/1, 2, 3, 4- 48459/1, 2, 3- 48460/1, 2, 3, 4, 5- 

48461/1, 2- 48462/1, 2, 3, 4, 5- 48463/1, 2, 3- 48464/1, 2- 48465/1, 2, 3- 48466/1, 2, 3- 48467/1, 

2- 48468/1- 48469/1- 48470/1- 48471/1- 48472/1, 2- 48473/1- 48493/1- 48494/1-  48495/1- 

48496/1- 48497/1- 48498/1- 48499/1- DOP' tan ihdas, yol ve park'ın uygulamaya alındığı, 

48493/1, 48494/1, 48495/1, 48496/1, 48497/1, 48498/1 ve 48499/1'nolu parseller 

85253'nolu planla irtifak hakkı için oluĢturulduğundan yürürlüğünün aynen devamına; 

 11508/1-1 
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Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile 28/01/1982 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanan ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki 

ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 
 

FAKÜLTE / MYO BÖLÜM UZMANLIK ALANI 

KADRO 

UNVAN 

KADRO 

SAYISI 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Psikoloji 

Fizyoloji Anabilim Dalı’nda doktora 

yapmıĢ olmak. Sinirbilimleri ve 

Deneysel Epilepsi konuları üzerinde 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Profesör 1 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Psikoloji 

Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında 

Yüksek Lisans ve Doktora yapmıĢ olmak. 
Profesör 1 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Psikoloji 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Ruh 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 

Uzmanlık Eğitimi Mezunu olmak. 

Doçent 1 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Psikoloji 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Nöroloji 

Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi 

mezunu olmak. Nöroloji Bilim Alanında 

Doçentliğini almıĢ olmak. 

Doçent 1 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Psikoloji 

(Ġngilizce) 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Ruh 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 

Uzmanlık Eğitimi mezunu olmak. 

EriĢkin Psikiyatri Bilim Alanında 

Doçentliğini almıĢ olmak. 

Doçent 1 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Ebelik 

Çocuk Sağlığı ve HemĢireliği alanında 

Doktora yapmıĢ olmak. 
Profesör 1 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Sağlık 

Yönetimi 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, uzmanlık 

eğitimini Halk Sağlığı Anabilim Dalında 

yapmıĢ olmak, Halk Sağlığı Bilim 

alanında Doçentliğini almıĢ olmak. 

Profesör 1 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Patoloji 
Tıp Fakültesi mezunu olup, Patoloji 

alanında ihtisasını tamamlamıĢ olmak. 
Profesör 2 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Patoloji 
Tıp Fakültesi mezunu olup, Patoloji 

alanında ihtisasını tamamlamıĢ olmak. 
Doçent 2 

 

Adayların baĢvurdukları bölüm ile "BaĢlıca AraĢtırma Eserini" belirttiği dilekçeleri 

ekinde özgeçmiĢini, iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın 

listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalıĢmalarını, 

Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6) ve Doçent için dört (4) takım 

dosya ile birlikte Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir. 

BaĢvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması gerekir. 

BaĢvuru Adresi: 

Üsküdar Üniversitesi Kuzey YerleĢkesi (Ġnsan Kaynakları Direktörlüğü) 

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok. No: 14   Üsküdar - ĠSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22

 11586/1-1 
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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
6654 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2015/8315 Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal

Yapılanma Bileşeni Çerçevesinde 2013 Yılı İçin Türkiye Ulusal
Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa
Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına I No’lu Ek ile İlişik
Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2015/8316 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Ekli “Finansman
Anlaşması” ile İlişik “Kapak Notu”nun Onaylanması Hakkında Karar

ATAMA KARARI
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yerli ve Yabancı Hava Aracına Yapılan Emniyet Değerlendirmeleri Yönetmeliği

(SHY-RAMP)
–– Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

GENELGELER
— AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci ile İlgili 2015/18 Sayılı Başbakanlık

Genelgesi
–– Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi ile İlgili 2015/19 Sayılı Başbakanlık

Genelgesi
–– Akıllı Ulaşım Sistemleri ile İlgili 2015/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 4/11/2015 Tarihli ve 2013/2386 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 4/11/2015 Tarihli ve 2013/2627 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 4/11/2015 Tarihli ve 2013/2841 Başvuru Numaralı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


