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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/5/2012 tarihli ve 28293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon

Kocatepe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Müdürün, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından teklif

edeceği iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları

Müdürün belirlediği işlerde ona yardımcı olurlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman-

larda müdür yardımcılarından birisini vekil olarak görevlendirir. Müdürün görevi sona erdi-

ğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/5/2012 28293



Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ EKOLOJİK ÇALIŞMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Eko-

lojik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, organlarını,
görevlerini ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ekolojik Ça-

lışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çalışma birimi: Belirlenen alanlarda araştırma, uygulama ve etkinlik yapmak için

oluşturulan birimi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ekolojik Çalışmalar Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, çevrenin ve doğal kaynakların korunması ve bo-

zulan ekolojik dengenin yeniden tesisi, sürdürülebilir tarım, toprağın yaşatılması, flora ve fau-
nanın korunması, biyolojik çeşitliliğin devamı ve kimyasal kirlilik ile zehirli kalıntının da son-
landırılması amacıyla çalışmalar yapmak, bu konuda kamu kurum ve kuruluşları ile özel sek-
törle işbirliği yapmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bölgenin toprak yapısı, bitki örtüsü, iklimi göz önünde bulundurularak sürdürülebilir

organik tarım uygulamaları yapmak,
b) Çevrenin, doğal kaynakların korunması ve bozulan ekolojik dengenin yeniden tesisi,

sürdürülebilir tarım, toprağın yaşatılması, flora ve faunanın korunması, biyolojik çeşitliliğin
devamı ve kimyasal kirlilik ile zehirli kalıntının sonlandırılması için çalışmalar yürütmek,

c) Geçim kaynağı tarımsal üretim olan bölge halkına ekolojik tarım konusunda doğru
ve güvenilir bilgiye ulaşması, bilgiyi kullanma ve uygulama alanında katkı sağlanması,
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ç) Tarımsal ürünlerin üretilip tüketiciyle buluşuncaya kadarki süreçte çiftçilerin bilgi
düzeylerinin yükseltilmesi ve yeni teknikleri ya da teknolojileri onlara tanıtmak ve uygulamaya
geçirebilmeleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki yardımcı görevlendirir. Müdür yar-

dımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda Mü-
düre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini

hazırlamak,
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Ku-

rulunun onayından sonra Rektöre sunmak,
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ih-

tiyacını Rektörlüğe sunmak,
e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve

programları hazırlamak,
f) Merkezde planlanan çalışmaların yürütülmesini sağlamak,
g) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağla-

mak,
ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından

Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam
yedi kişiden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine yılda en az dört kez
toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,
b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak,
c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak,
ç) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör ta-
rafından seçilen en az yedi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, yılda bir kez, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Mü-
dürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır;
toplantı ve karar nisabı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

nunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2010 tarihli ve 27641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetme-
liğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür; Üniversitede görev yapan, tam gün çalışan profesör veya doçent unvanlı
öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür
tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolan ya da çeşitli nedenlerle görevden ayrılan Müdürün yerine
Rektör tarafından yenisi görevlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/7/2010 27641

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/5/2013 28639
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Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu

organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların

görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (HÜNİTEK): Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye'de halen var olan bilimsel-teknik altyapı ve yetişmiş insan gücünü, ileri tek-

nolojilere dayalı yeni nesil malzeme, yöntem, sistem ve ürünlerin geliştirilmesi amacıyla ortak

çalışmalar kapsamında bir araya getirerek projeler üretmek ve bu çalışmalar için ihtiyaç duyu-

lan personel, araç-gereç ve teknik imkanlara sahip ileri teknoloji laboratuvarları ve araştırma

birimlerini kurmak,
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b) Bünyesindeki laboratuvarları ile öncelikli olarak Üniversitenin sonra diğer üniversite,

kamu kurum ve kuruluşları ile sanayinin ihtiyaç duyduğu test ve analizleri yapmak, danışmanlık

hizmeti vermek,

c) Türkiye’deki üniversiteler, araştırma merkezleri, hastaneler, sanayi kuruluşları, küçük

ve orta ölçekli işletmeler ve yatırım kuruluşları arasında ileri teknolojiler konusunda işbirliği

ortamı oluşturmak ve ortak projeler yapılması için bilimsel danışmanlık ve laboratuvar altyapısı

sunmak,

ç) Laboratuvardaki cihazların günün koşullarına paralel olarak geliştirilmesini sağlamak,

d) Laboratuvardan diğer üniversitelerin, enstitülerin ve araştırma merkezlerinin araş-

tırmacılarının da yararlanmasını sağlamak,

e) Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak,

f) Merkezin sunduğu test, analiz ve danışmanlık hizmetleri aracılığı ile sürdürülebilir

olmasını sağlayan çeşitli kaynaklar oluşturmak. Bu amaçla işbirliği ve ortaklıklar geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İleri teknolojiler konusunda ve Merkezin ilgili faaliyet alanları kapsamında yer alan

araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmalarının yapılabileceği laboratuvarları kurmak,

b) İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özen-

dirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek, katılmak ve

yayın yapmak,

c) Üniversite, kamu, özel ve tüzel kuruluşlara danışmanlık, test ve ölçüm hizmeti ver-

mek ve bu amaçla gerekli birimlerle koordinasyonu sağlamak,

ç) Türkiye’de halen var olan bilimsel-teknik altyapı ve yetişmiş insan gücünün ileri

teknolojilere dayalı yeni nesil malzeme, yöntem, sistem ve ürünlerin geliştirilmesi amacıyla

ortak çalışmalar kapsamında bir araya getirilmesini sağlamak,

d) İleri teknolojiler konusunda yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği ya-

parak Merkezde yürütülecek araştırmalara kaynak sağlamak,

e) İleri teknolojiler alanında ürüne yönelik olarak yapılan çalışmalarda kullanılan yön-

tem ve sonuçları patente dönüştürmek,

f) Dergi, kitap ve benzeri yayın çalışmalarında bulunmak,

g) İlgili alanlarda eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri

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

dirilebilir.

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

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

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

dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak

bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-

diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

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

b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

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

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

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

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

yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye ye-

niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi

tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün

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

ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

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

lerle ilgili esasları kararlaştırmak,

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

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

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
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d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,

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

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

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

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

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

Rektör tarafından üç yıllığına seçilen sekiz üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Bo-

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

üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan ola-

rak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplan-

tıya çağırabilir.

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

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

rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

ve hizmetler kapsamında Merkeze tahsis edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin

laboratuvar ve birimleri dışında kullanıma verilmez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 20/12/2013 tarihli ve 28857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ha-

cettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/9/2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,”
MADDE 2  – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(5) Enstitülerde ve/veya programlarda on yarıyıllık lisans derecesi mezuniyeti ile dok-

tora/sanatta yeterlik programlarına başvuru yapılması konusunda Senato kararları uygulanır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(5) Enstitüler, eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı li-

sansüstü programlar açabilirler. Bu programlara başvuracak adayların, öğrenim göreceği ya-
bancı dil için YÖKDİL, YDS veya eşdeğeri sınavdan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik
programlarında 65 veya karşılığı puandan az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil
puanını almış olmaları gerekir.”

MADDE 4  – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Adayların YÖKDİL, YDS veya eşdeğeri sınavdan 50 karşılığından az olmamak
üzere Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri
yürürlükten kaldırılmış, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı mad-
deye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Lisansüstü programlara giriş notunun belirlenmesinde; yüksek lisans programlarına
girişte lisans not ortalamasının tamamı;  doktora/sanatta yeterlik programlarına girişte lisans
not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %50’si; yüksek lisans yapmadan ka-
bul edilenler için ise lisans not ortalamasının tamamı değerlendirmeye alınır.

(3) Adaylar giriş notlarına göre, en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır ve kontenjan
dâhilinde programlara kabul edilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin be-
lirlenmesinde mezuniyet tarihi yeni olan aday, eşitliğin devam etmesi halinde ise başvuru tarihi
önce olan aday tercih edilir.”

“(6) Bu maddedeki hükümlerin dışında, lisansüstü programlara giriş koşullarının be-
lirlenmesinde değişiklik yapmaya Senato yetkilidir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçişlerde dersin veya faaliyetin/uy-
gulamanın tamamlanmasından sonra yüksek lisansta iki yarıyılı, doktorada dört yarıyılı geç-
memiş olması kaydıyla daha önce alınan lisansüstü dersler veya faaliyetler/uygulamalar, yüksek
lisans programlarına yapılan intibakta sadece yüksek lisans dersleri ve yüksek lisansa yönelik
diğer faaliyetler/uygulamalar; doktora/sanatta yeterlik programlarına yapılan geçişlerde ise sa-
dece doktora/sanatta yeterlikte alınan dersler ve diğer faaliyetler/uygulamalar, anabilim/ana-
sanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu ka-
rarıyla intibak ettirilir. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da
belirtilir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(6) Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinin tezli yüksek lisans progra-
mında verilmesi zorunludur. Doktora programına kayıtlı bir öğrenci bilimsel araştırma teknik-
leri, araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersi yüksek lisans programında almadıysa,
bu dersi almakla yükümlüdür. Bu dersin kredisi 3 olup, AKTS karşılığı ilgili enstitü kurul kararı
ile belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve
en az iki yarıyıl süreyle bir lisans/lisansüstü programında ders vermiş olan öğretim üyeleri ara-
sından atanır.

(4) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veterinerlik alanlarındaki anabilim dalları hariç dok-
tora/sanatta yeterlik programında tez danışmanı, en az dört yarıyıl süreyle bir lisans progra-
mında veya iki yarıyıl süreyle yüksek lisans programında ders vermiş ve bir yüksek lisans tezi
yönetmiş olan ve Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından atanır.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en
az 65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır.
100 tam puan üzerinden yapılan değerlendirmede küsuratlı notlar en yakın tam sayıya yuvar-
lanır.

(5) Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre kar-
şılıkları, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

100’lük Not Aralığı 4’lük Not Harfli Not Yüksek Lisans Doktora
93-100 4,00 AA Mükemmel Mükemmel 
87-92 3,50 BA Çok iyi Çok iyi 
81-86 3,00 BB İyi İyi 
75-80 2,50 CB Orta üstü Orta üstü 
65-74 2,00 CC Orta Geçmez 
56-64 1,50 DC Geçmez Geçmez 
45-55 1,00 DD Geçmez Geçmez 
00-44 0,00 FF Geçmez Geçmez 
FD Devamsız Devamsız 
B* Başarılı* Başarılı* 
BZ* Başarısız* Başarısız* 
M Muaf Muaf
(*) Seminer, tezsiz yüksek lisans dönem projesi dersi ve anasanat dalları tez sınavı son-

rası yapılan uygulamalı sınavlar gibi nota bağlı olmayan değerlendirmelerde kullanılır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(3) ALES’ten en az 80, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavından en

az 85, YÖKDİL, YDS veya eşdeğeri sınavlardan en az 65 veya bunların karşılıkları notları
alan, AGNO’su 4,00 üzerinden en az 3,00 olan, birinci yarıyıl sonuna kadar tez konusu kabul
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edilen öğrenciler, tezli yüksek lisans için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla üçüncü
yarıyıl sonunda tezlerini teslim edebilirler. Bu erken tez teslim koşullarını yerine getiremeyen-
ler, en erken dördüncü yarıyıl sonunda tezlerini teslim edebilirler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalanmış nüshasının enstitüye tes-
lim edildiği tarihtir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisizdir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Danışman atanması
MADDE 46 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez da-

nışmanını enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman
ataması, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar;
dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar
23 üncü maddeye göre yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için
toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az sekiz ders, seminer, tez önerisi, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere en az 240
AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki
kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam
en az 300 AKTS kredisinden oluşur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü aşa-

malardan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin
doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavına giren öğrenciye, sınavda başarılı olması halinde danışmanı ve ana-
bilim dalı başkanlığının onayını alarak tez başlığı, tez konusu ve tez izleme komitesinin belir-
lenerek en geç bir ay içerisinde oluşturulması gerektiği hususu enstitü tarafından yazı ile tebliğ
edilir.

(8) İlgili anabilim dalı başkanlığı, öğrenci ve danışmanın da görüşlerini dikkate alarak
belirleyeceği tez başlığı ve tez konusu ile tez izleme komitesini en geç bir ay içerisinde enstitüye
önerir.  Önerinin uygun bulunmaması hâlinde ilgili enstitü yönetim kurulu, değişiklik talep
eder. Anabilim dalı başkanlığı değişiklik talebine uygun önerisini beş iş günü içerisinde ensti-
tüye sunar. Öneri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi hâlinde kesinleşir. Öğ-
rencinin geçerli bir mazereti olmaksızın danışmanı ile bu fıkrada belirtilen tez başlığı, tez ko-
nusu ve tez izleme komitesi oluşturulması konularında iletişim kurmaması nedeniyle tez önerisi
savunmasının altı ay içinde yapılamaması durumunda öğrenci tez önerisini savunmamış sayılır
ve 49 uncu maddenin altıncı fıkrası hükmü uygulanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 49 – (1) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez da-

nışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci
tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına katı-
labilir. 
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(2) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir. 

(3) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, ya-
pacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme
komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü sa-
vunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine imza karşılığı dağıtır ve imzaların bulunduğu
belgeyi sözlü savunmadan önce enstitüye teslim eder. 

(4) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 

(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın üçüncü fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci, başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(7) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, bu tarihten itibaren tez çalışması faaliyetleri ile il-
gili olarak her yıl ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında, tez izleme komitesi tarafından
birer ara değerlendirmeye tabi tutulur. Varsa ikinci danışman toplantılara oy hakkı olmadan
katılabilir. Öğrenci tez izleme komitesine, tez önerisi enstitü yönetim kurulu tarafından kabul
edildikten altı ay sonra birinci tez izleme raporunu; takip eden her altı ayın sonunda ise izleyen
tez izleme raporlarını, toplantı tarihinden bir ay önce yazılı olarak sunar ve sözlü olarak savunur.
Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma
planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışma raporu, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak
belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
rencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Raporunu, süresi içinde sunmayan veya savunmayan öğrenci
başarısız sayılır.

(8) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için, alanı veya tezi ile ilgili,
ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makalesini, ulusal veya uluslararası hakemli bir der-
gide yayımlaması veya yayıma kabul yazısını enstitü yönetim kuruluna sunması gerekir. Tez
danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının
geçmesi şartı aranır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hak-
kında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı
olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde ge-
rekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız
bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                 22 Ocak 2018 – Sayı : 30309



(7) Kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan,
doktora tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde; aynı adlı veya enstitü yönetim kuru-
lunca uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının enstitü bünyesinde yer al-
ması koşuluyla, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları ye-
rine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalanmış nüshasının enstitüye tes-
lim edildiği tarihtir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hak-
kında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara, talepleri halinde aynı adlı veya enstitü
yönetim kurulunca uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının enstitü bün-
yesinde yer alması koşuluyla gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş
olmaları kaydıyla, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalanmış nüshasının enstitüye tes-
lim edildiği tarihtir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı ve öncesinde

enstitüye kayıtlı olup danışman atanmaması, tez konusu ve tez başlığı belirlenmemesi, tez iz-
leme komitesi kurulmaması nedenleriyle tez önerisi savunması yapamamış ve bu sebeple kaydı
silinenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde enstitü müdürlük-
lerine şahsen başvurarak 46, 47, 48 ve 49 uncu madde hükümlerine göre işlem yapılmasını
talep edebilir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan öğrencilerin, bu Yönetmelikte düzen-
lenen sürelerin geçmiş olması hâlinde enstitü ile ilişikleri kesilir. 

(2) Kendilerine tebligat yapıldığı halde danışmanı ile irtibata geçerek tez konusu belir-
lemedikleri veya tez önerisi savunmadıkları için kayıtları silinen öğrenciler birinci fıkra hük-
münden yararlanamaz.”

MADDE 22– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/9/2016 29825
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İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci

fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(12) Bir öğrenim dalının öğretim planının öngördüğü seçmeli dersler, herhangi bir ne-

denden dolayı öğrenci tarafından kendi programından alınamaması durumunda, AGNO şartı

ve yönetim kurulu kararı aranmaksızın aynı birim içerisinde diğer programların seçmeli ders-

lerinden alınabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(6) Devamsızlık dışındaki bir nedenle tekrar alınan derslerde devam zorunluluğu aran-

maz. Tekrar alınan dersin ara ve yarıyıl/yılsonu sınavlarına katılmak zorunludur. Tekrar alınan

derslerin önceki ara sınav notları dikkate alınmaz. İki kez alınmasına rağmen başarısız olunan

klinik uygulamalı derslerde yıl içi tüm teorik ve klinik uygulama etkinliklerine devam etme

zorunluluğu vardır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve dokuzuncu fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başarı notu; mezuniyet için üç ders ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin ya-

rıyıl/yıl içi etkinlikleri ile yarıyıl/yılsonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara

göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade

eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi

kullanılır. Birimlerde hangi değerlendirme sisteminin kullanılacağına, eğitim-öğretim yılı baş-

lamadan önce ilgili birim kurulu karar verir.”

“(9) Mezuniyet için üç ders ve muafiyet sınavlarına giren öğrencilerin başarı notu, sa-

dece mezuniyet için üç ders veya muafiyet sınav notuna ve mutlak değerlendirme sistemine

göre belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) AGNO; öğrencinin ilk yarıyıldan/yıldan itibaren aldığı tüm derslerin başarı notla-

rının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan/yıldan itibaren alınan derslerin kredileri

toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Alt yarıyıla/yıla ait dersin izleyen yarıyılda/yılda tekrar

edilmesi durumunda alınan not, dersin tekrar edildiği mevcut yarıyıl/yıl AGNO hesabına katılır.

Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(6) Yarıyıl esası uygulamasında en az iki yarıyıl, yıl esası uygulamasında ise en az iki

yılsonunda Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri hariç AGNO’su 3,50 ve üstünde olan

öğrenciler geçtikleri sınıfın derslerinin yanında ön şartlı veya bağlantılı şartlı olmayan bir üst

sınıf ders/derslerini de alabilir. Bunun için öğrencinin gelmiş olduğu sınıfa kadar olan bütün

derslerini almış olması ve başarısız dersinin bulunmaması gerekir. Üstten alınan dersler ile be-

raber alınan toplam kredi miktarı 16 ncı maddenin altıncı fıkrası uyarınca belirlenmiş olan

kredi miktarından fazla olamaz. Bu kapsamda üst sınıftan hangi derslerin alınabileceği ilgili

birim yönetim kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ile

(ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavı, mazeret sınavı, mezuniyet için üç ders sı-

navı ve muafiyet sınavından ibarettir. Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:”

“ç) Mezuniyet için üç ders sınavı: Kayıtlı olduğu diploma programındaki eğitimini ta-

mamlayan ancak mezuniyet için en fazla üç derse kadar başarısız (FF) dersi bulunan öğrenciler

veya bütün derslerden başarılı olmasına rağmen mezuniyet için gerekli AGNO koşulunu sağ-

layamayan öğrenciler için, yarıyıllık ya da yıllık olmasına bakılmaksızın bütünleme sınavlarının

bitiş tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde yapılan sınavdır. Mezuniyet için aranan AGNO’yu

sağlamak amacıyla yapılan sınavlara ancak DD veya DC notu alınan derslerden girilebilir.

Daha önce alınmamış veya devamsızlıktan kalınan ders/dersler için üç ders sınavı hakkı yoktur.

Mezuniyet için üç ders sınavı her yarıyıl için bir defa açılır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/9/2010 27706

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/8/2011 28038

2- 11/9/2011 28051

3- 10/7/2013 28703

4- 19/9/2013 28770

5- 26/11/2013 28833

6- 21/2/2014 28920

7- 22/2/2015 29275

8- 26/7/2015 29426

9- 29/9/2017 30195
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Kilis 7 Aralık Üniversitesinden:
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/7/2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kilis 7
Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Eğitim dili Türkçe olan tezli yüksek lisans programlarında tez öğrencisinin talebi,
danışmanının teklifi ve enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanının onayı ile tezler İngilizce, Al-
manca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin
birinde yazılabilir. Bu durumda tezler,  ilgili programlardaki tez yazım kurallarına uygun olarak
yazılmak zorundadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Eğitim dili Türkçe olan doktora programlarında tez öğrencisinin talebi, danışma-
nının teklifi ve enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanının onayı ile tezler İngilizce, Almanca,
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinde
yazılabilir. Bu durumda tezler, ilgili programlardaki tez yazım kurallarına uygun olarak yazıl-
mak zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde
ve izlediği programın öğretim dilinde veya İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinde yazıp hazırlar ve tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kilis 7 Aralık Üniversitesinden:

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe ve Yabancı

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/7/2017 30123
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (Kilis TÖMER): Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğre-

timi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çeşitli kurs ve seminerlerle isteyenlere Türkçe ve

yabancı dil öğretmektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ama-

cıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak şubeler açmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili bakan-

lıklar ile üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğ-
retimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faa-
liyetlerinde bulunmak,

c) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek,
ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ama-

cıyla yurt içi ve dışına geziler düzenlemek,
d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştir-

mek, bu konu ile ilgili yurt içi ve dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yap-
mak,

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak;
kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak,

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-
versitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili, Dilbilim gibi bölümleri ile Yönetim Kurulu kara-
rıyla belirlenecek diğer bölümlerin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye
yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili
sertifikalar vermek,

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğre-
timi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

ğ) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak,
h) Dil sınavları düzenlemek,
ı) Dil öğretimi ile ilgili alanlarda kurslar açmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanlarında belirtilen ko-

nularla ilgili uzmanlığı bulunan öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilir.
Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunamadığı hallerde müdür yardımcılarından biri,
müdür yardımcısının bulunmadığı hallerde de Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet
eder. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da
görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini

hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,
b) Merkezin işbirliği yapacağı diğer merkez ya da kurumlarla koordinasyonu sağla-

mak,
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından görevlendirilecek beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu yılda en az bir kez
toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden gö-
revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar

almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek,
b) Merkezi ilgilendiren düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları hazırlamak,
c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim

programları ile ilgili esasları düzenlemek,
d) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordina-

törlükleri kurmak,
e) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak; yeni şubeler açmak ve mevcut şubelerden

kapatılması gerekli görülenler konusunda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kilis

7 Aralık Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama  ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2010 tarihli ve 27641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü madde-

sinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede derslere devam zorunludur. Öğrencilerin derslerin teorik saatlerinin

toplamının en az %70’ine, uygulama ve laboratuvar saatlerinin toplamının ise en az %80’ine

devamları zorunludur.”

“(3) Sağlık raporu olan öğrenciler de dâhil olmak üzere bir dersin teorik, uygulama ve

laboratuvar saatlerine ilişkin devamsızlık sınırlarını aşan öğrenciler ilgili derse devam etmemiş

sayılır, bu dersin sınavlarına alınmaz ve bu dersten başarısız kabul edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/7/2010 27641

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 30/4/2011 27920

2- 27/8/2011 28038

3- 28/11/2011 28126

4- 19/3/2012 28238

5- 23/1/2013 28537

6- 11/8/2013 28732

7- 13/3/2014 28940

8- 16/6/2014 29032

9- 5/9/2015 29466

10- 22/10/2015 29510

11- 26/6/2016 29754

12- 13/8/2017 30153
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Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KALİTE VE STRATEJİ GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/10/2017 tarihli ve 30225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya

Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Kalite komisyonu: Üniversitede kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile

akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu komisyonu,

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kalite komisyonu ile işbirliği içinde çalışmak, Üniversitenin eğitim-öğretim ve araş-

tırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, kalite düzeylerinin ta-

nınması ve onaylanması ile iç ve dış kalite güvencesi sistemi ve akreditasyon süreçlerine ilişkin

çalışmaları yürütmek ve kalite komisyonu çalışmalarına destek vermek,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kalite güvencesi fonksiyonunun görevleri şunlardır:

1) Kalite komisyonu ile işbirliği içinde çalışmak, Üniversitenin stratejik planı ve he-

defleri doğrultusunda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetleri değerlendir-

mek ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak,

kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite

Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek, bu çalışmaları kalite ko-

misyonunun onayına sunmak,

2) Kalite komisyonunun talepleri doğrultusunda iç değerlendirme çalışmalarını yürüt-

mek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık ku-

rumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve kalite komisyonuna sunmak, onaylanan yıllık

kurumsal değerlendirme raporunu kamuoyuna internet ortamı aracılığıyla duyurmak,

3) Üniversitenin dış değerlendirme süreci için gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğ-

retim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek amacıyla faaliyet

gösteren kalite komisyonu çalışmalarına destek vermek.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/10/2017 30225
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

AYDIN TERMAL TURĠZM VE JEOTERMAL SĠSTEMLERĠ ANONĠM ġĠRKETĠNE AĠT  

J-894/A VE J-894/B NUMARALI (AYDIN ÇĠFTLĠK) JEOTERMAL KAYNAK  

ĠġLETME RUHSATLI JEOTERMAL SAHASINDA, ELEKTRĠK ENERJĠSĠ  

ÜRETMEK ÜZERE KAYNAK KULLANIM HAKKININ  

KĠRALANMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri Anonim Şirketinden: 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümleri uyarınca, 

Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri Anonim ġirketi (AYTER A.ġ.) adına düzenlenmiĢ 

J-894/A ve J-894/B numaralı jeotermal kaynak iĢletme ruhsatlarına konu Jeotermal Sahasının, 

KAYNAK KULLANIM hakkı, anılan kanunun 3. maddesinin 29. fıkrasındaki ―kira sözleĢmeleri‖ 

tanımı çerçevesinde ihale edilecektir. ĠĢbu ihale, yalnız sahada elektrik enerjisi üretimi ile ilgili 

olup bunun dıĢında AYTER A.ġ. seracılık, kentsel ısıtma-soğutma ve termal tesis konularındaki 

intifa, irtifak, kaynak kullanım haklarını saklı tutar. 

Ġhale kapalı teklif almak ve sonrasında açık artırma yapmak suretiyle gerçekleĢtirilecektir. 

Ġhalenin bir defaya mahsus ödenecek sabit kaynak kullanım bedeli 10.000.000 USD’dır. Ġhale, 

satıĢı yapılacak net kWh elektrik enerjisi için AYTER A.ġ.ne, kilovatsaat baĢına USD cent 

cinsinden ödenecek bedel teklifi üzerinden yapılacaktır. Teklifler virgülden sonra en fazla 2 hane 

olarak verilmelidir. Minimum teklif bir defaya mahsus ödenecek sabit kaynak kullanım bedeli 

10.000.000 USD + 1,00 USD cent/kWh olmalıdır. 

Ġhaleyi Yapan Kurumun: 

Adı : Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri Anonim 

ġirketi. 

Adresi : Efeler Mahallesi, Hürriyet Bulvarı, 2275 sokak, No: 17,  

Kat: 3, Efeler/AYDIN 

Tel : 0 256 213 45 01 

Faks : 0 256 213 22 33 

e-posta : ayter2010@hotmail.com 

Ġhalenin Yapılacağı Adres : Efeler Mahallesi, Hürriyet Bulvarı, 2275 sokak, No: 17,  

Kat: 1, Efeler/AYDIN (YĠKOB Binası toplantı salonu) 

Ġhale ile Ġlgili diğer Bilgiler: 

 

Ġhale 

Dosya 

No 

Ġhaleye Konu Jeotermal 

Alanın Adresi 

Son Teklif 

Verme Tarih ve 

Saati 

Ġhale Tarihi 

ve Saati 

Geçici 

Teminat 

Tutarı (USD) 

AYTER 

A.ġ.-1 
Aydın 

J-894/A ve J-894/B 

(Çiftlik Sahası) 

01.03.2018/ 

10.00 

01.03.2018/ 

14:30 
500.000 

 

ĠĢbu ihaleye, Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre kurulmuĢ, kamu kaynağı 

kullanmayan, kamu tüzel kiĢileriyle ortaklık iliĢkisi bulunmayan özel hukuk tüzel kiĢileri 

katılabilir. Ġhaleye gerçek kiĢiler, konsorsiyumlar ve iĢ ortaklıkları katılamazlar. 
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Ġhale dokümanı ile sahaya iliĢkin teknik raporlar Aydın Termal Turizm ve Jeotermal 

Sistemleri A.ġ’nin Efeler Mahallesi, Hürriyet Bulvarı, 2275 sokak, No: 17, Kat: 3 Efeler/AYDIN 

adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek tüzel kiĢilerin ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

Ġhale dokümanının satın alınabileceği yer: Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri 

A.ġ. Efeler Mahallesi, Hürriyet Bulvarı, 2275 sokak, No: 17, Kat: 3 Efeler/AYDIN adresinden 

satın alınır. 

Ġhale dokümanı satıĢ bedeli: 25.000 TL (YirmibeĢBinTürkLirası) 

Ġhale dokümanı satıĢ bedelinin yatırılacağı banka hesap no: Vakıfbank - TR14 0001 5001 

5800 7295 7063 77 

Tekliflerin verileceği adres: AYTER A.ġ. Bürosu- Aydın YĠKOB binası, Efeler 

Mahallesi, Hürriyet Bulvarı, 2275 sokak, No: 17, Kat: 3 - Efeler/AYDIN 

Teklif Zarfında Bulunması Gereken Belgeler 

Teklif zarfının içeriği aĢağıdaki gibi olmalıdır: 

a) Katılımcının ihale dokümanını satın aldığını gösterir ödendi belgesi, 

b) Ġhale Ģartnamesi ekinde yer alan forma uygun Taahhütname, 

c) Ġhale Ģartnamesi ekinde yer alan forma uygun, katılımcının tebligata esas adresi, 

telefon, faks, e-posta adresi, tüzel kiĢiyi temsile ve teklif vermeye yetkili kiĢi/ kiĢilerin adı soyadı 

ve unvanı bilgilerini içeren ve yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ ―Katılımcı Bilgi Formu‖, 

d) Teklif sahibini temsile yetkili kiĢi/ kiĢilerin, noter onaylı nüfus cüzdanı örneği ve noter 

onaylı imza sirküleri, 

e) Katılımcı tüzel kiĢinin, siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale 

tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge, 

f) Ġhaleye vekaleten iĢtirak edilmesi halinde vekil adına düzenlenmiĢ, katılımcıyı temsil ve 

ilzama yetkili olduğuna iliĢkin noter onaylı vekaletname ile imza sirküleri, 

g) Ġhale Ģartnamesi ekinde yer alan formata uygun teklif mektubu (ayrı bir zarf içerisinde 

yer alacaktır), 

h) Ġhale Ģartnamesi ekinde yer alan formata uygun geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dıĢındaki teminatların yatırıldığını gösteren belgeler, 

i) Katılımcı tüzel kiĢilerin yöneticileri ile doğrudan veya dolaylı olarak %10 ve üzerinde 

pay sahibi olan gerçek kiĢilerin kimlik ve adli sicil belgelerini, içermelidir. 

Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar AYTER A.ġ’nin yukarıda 

belirtilen adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar AYTER Aġ’nin ilanda belirtilen tebligat 

adreslerine ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa 

tabi değildir. AYTER A.ġ ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlanen duyurulur. 645/1-1 
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KAMU TAġINIR MALLARI MÜBADELESĠ ĠLANI 

Kırklareli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden: 

Kırklareli Ġl Emniyet Müdürlüğüne ait, ekli listede yazılı bulunan ekonomik ömrünü 

tamamlamıĢ, HEK durumda olan hizmette verim alınamayan, miadını doldurmuĢ (10) on adet 

binek otomobil tipi taĢıt, (5) beĢ adet motosiklet tipi taĢıt, (6) altı adet kamyonet tipi taĢıt ile 

(12.000) on iki bin kg hurda demir (244 kalem hurda metal demirbaĢ) malzeme, (10) on kg hurda 

bakır malzeme, (4.000) dört bin kg hurda alüminyum malzeme (kesilmiĢ taĢıt plakası) ve (200) iki 

yüz kg hurda plastik malzeme 4645 Sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Emniyet 

Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin SatıĢ, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve 

ĠĢlemleri ile Hizmet SatıĢına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadelesi yapılacaktır. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Kırklareli Ġl Emniyet Müdürlüğü KarakaĢ Mahallesi 

Ġstiklal Caddesi No: 2   39100 - KIRKLARELĠ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 288 212 38 50 - Faks: 0 288 214 30 79 

c) Elektronik posta adresi : kirklareli@egm.gov.tr 

2 - Mübadele konusu malın 

a) ĠĢin Adı : Kamu TaĢınır Malları Mübadelesi 

b) Niteliği, türü ve miktarı : Yukarıda yazılı bulunan taĢıt ve diğer hurda malzemeler 

karĢılığında; ġartname de özellikleri yazılı bulunan 2017 

model (0) kilometre olmak üzere (3) üç adet RENAULT 

SYMBOL JOY 1.5 DCĠ 90 BG BĠNEK OTOMOBĠL, (1) 

bir adet RENAULT MEGANE SEDAN JOY 1.6 16V 115 

BG BĠNEK OTOMOBĠL ile (6) altı adet PETLAS SNOW 

MASTER W651 MARKA 185/65 R15 88H XL KIġ 

LASTĠĞĠ. 

c) Teslim Etme ve Teslim  

    Alma yeri : 1) Mübadelede teklif edilen taĢıt ve diğer malzemeler Ġl 

Emniyet Müdürlüğü Lojistik ġube Müdürlüğü KarakaĢ 

Mahallesi Ġstiklal Caddesi No: 2   39100 - KIRKLARELĠ 

adresine teslim edilecektir. 

  2) Mübadele karĢılığı verilecek taĢıtlar ile diğer hurda 

malzemeler Kırklareli Ġl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik 

Denetleme ġube Müdürlüğünün Edirne Yolu üzerinde 

bulunan otoparkından teslim alınacaktır. 

ç) Teslim Etme Tarihi : Mübadele karĢılığı alınacak olan taĢıt ve dıĢ lastikler 

sözleĢmesinin imzalandığı tarihten itibaren (15) on beĢ 

takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

d) Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan taĢıtlar ve hurda malzemeler, 

mübadele karĢılığı alınacak taĢıt ve dıĢ lastikler ile 

artırımlarda verilecek malzemeler, Mal Alımları Denetim, 

Muayene ve Kabul ĠĢlemlerine Dair Yönetmeliğe göre 

yapılacak muayene sonucunda malların uygun bulunması 

halinde yükleniciye tebliğ edildiği tarihi izleyen (15) on 

beĢ takvim günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu 

yerden teslim alınması zorunludur. 
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3 - Mübadelenin 

a) Yapılacağı yer : Kırklareli Ġl Emniyet Müdürlüğü Lojistik ġube Müdürlüğü 

KarakaĢ Mahallesi Ġstiklal Caddesi No: 2   39100 - 

KIRKLARELĠ 

b) YaklaĢık Maliyet 

- Verilecek Malzemenin : 280.090,00 TL. (iki yüz seksen bin doksan Lira) 

- Alınacak Malzemenin : 280.127,52 TL. (iki yüz seksen bin yüz yirmi yedi Lira elli 

iki KuruĢ) 

c) Tarihi ve saati : 07/02/2018 ÇarĢamba günü saat: 14:30 

4 - Mübadeleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢilerin; 

a) Mübadele ġartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

b) Mübadele ġartnamesinde belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun idare 

tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Kırklareli 

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde; kendisinin, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim ġirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited ġirket ise Ģirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

Kollektif ġirket ise ortakların tamamının, Komandit ġirkette Komandite ortakların hepsinin, 

Komanditer ortaklardan kendilerine Ģirketi temsil yetkisi verilmiĢ olan ortakların, Kooperatiflerde 

ise yönetim kurulu üyelerinin Adalet Bakanlığı Adli Sicil Ġstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 

birimlerden alınacak adli sicil belgesi; istenir. 

5 - Mübadele, Ģartnamesindeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

6 - Mübadele dokümanı Ġl Emniyet Müdürlüğü Lojistik ġube Müdürlüğü KarakaĢ 

Mahallesi Ġstiklal Caddesi No: 2   39100 - KIRKLARELĠ adresinde görülebilir ve Kırklareli 

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine ödenecek 50,00 TL (elli Türk Lirası) karĢılığında 

idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını 

satın almaları zorunludur. 



22 Ocak 2018 – Sayı : 30309 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 

 

7 - Teklifler, 07/02/2018 ÇarĢamba günü saat: 14.30’a kadar Kırklareli Ġl Emniyet 

Müdürlüğü Lojistik ġube Müdürlüğü KarakaĢ Mahallesi Ġstiklal Caddesi No: 2   39100 - 

KIRKLARELĠ adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Mübadele iĢlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin Mübadele 

Komisyonu önünde pey tekliflerini açık artırma usulü ile sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 

gerçekleĢtirilir. 

9 - SözleĢme yapılacaktır. Ancak, sözleĢme yapma süresi içinde Ģartname hükümlerinin 

eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleĢme yapılması ve kesin teminat 

yatırılması zorunlu değildir. 

10 - Bu iĢin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir. 

11 - Ġlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 

16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan taĢıtlar ile diğer hurda malzemeler Kırklareli Ġl 

Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ġube Müdürlüğünün Edirne Yolu üzerinde bulunan 

otoparkında idareden izin almak suretiyle görülebilir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren (60) altmıĢ takvim 

günüdür. 

13 - Ġdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

MÜBADELE EDĠLECEK TAġITLAR VE HURDA MALZEMELER LĠSTESĠ 

S. 

NO MODELĠ MARKASI TĠPĠ VE CĠNSĠ DURUMU 

HASAR 

ORANI % 

1 2006 RENAULT SYMBOL OTOMOBĠL Faal 35 

2 2008 RAMZEY RMZ 125 MOTOSĠKLET Faal 35 

3 2008 RAMZEY RMZ 125 MOTOSĠKLET Faal 35 

4 2008 RAMZEY RMZ 125 MOTOSĠKLET Faal 35 

5 2008 RAMZEY RMZ 125 MOTOSĠKLET Faal 35 

6 2004 BMW R 1150 RT MOTOSĠKLET Faal 35 

7 2006 DACĠA LOGAN OTOMOBĠL Faal 20 

8 2006 DACĠA LOGAN OTOMOBĠL Faal 30 

9 2006 DACĠA LOGAN OTOMOBĠL Faal 40 

10 2006 FĠAT DOBLO KAMYONET Faal 35 

11 2007 FORD CONNECT KAMYONET Faal 25 

12 2001 HYUNDAI ACCENT OTOMOBĠL Faal 30 

13 2008 FORD CONNECT KAMYONET Faal 40 

14 2004 HYUNDAI ACCENT OTOMOBĠL Faal 25 

15 2008 FORD CONNECT KAMYONET Faal 30 

16 2005 TOYOTA COROLLA OTOMOBĠL Faal 35 

17 2008 HYUNDAI ACCENT ERA OTOMOBĠL Faal 30 

18 2008 HYUNDAI ACCENT ERA OTOMOBĠL Faal 30 

19 2009 FĠAT DOBLO KAMYONET Faal 35 

20 2009 FĠAT DOBLO KAMYONET Faal 40 

21 2007 HYUNDAI ACCENT ERA OTOMOBĠL Faal 40 

22 HURDA DEMĠR MALZEME (12.000 kilogram) HURDA 

23 HURDA BAKIR MALZEME (10 kilogram) HURDA 

24 
HURDA ALÜMĠNYUM (KESĠLMĠġ TAġIT PLAKASI 

(4.000 Kilogram) 
HURDA 

25 PLASTĠK MALZEME (200 Kilogram) HURDA 

TOPLAM: 280.090,00 TL. 

 628/1-1 
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TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 25 

2 - TaĢınmaza Dair Bilgiler : 

a) Ġli : Ġstanbul 

b) Ġlçesi : Sultangazi 

c) Mahallesi/Mevkii : Yunus Emre/ PaĢaçayırı Bozuk Kemer 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 0 

f) Parsel No : 18205 

g) Yüzölçümü : 599,78 m²  

h) Satılacak Hisse Oranı : 18489/29989 

ı) Halihazır : ĠĢgalli 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) Ġmar Durumu : Ticaret + Konut Alanı 

l) Cinsi : Arsa 

3 - Muhammen Bedeli : 1.848.900.-TL 

4 - Geçici Teminatı :     55.467.-TL 

5 - Ġhale Tarihi ve Saati : 07 ġubat 2018 – 13:00 

6 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/Ġstanbul 

7 - Ġhale Usulü : Fonlar Ġhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık 

Teklif Usulü 

8 - Ġhale Ģartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir.  

  Osmaniye Mah. ÇobançeĢme KoĢuyolu Bulvarı No:3 

Bakırköy/ĠSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07 

9 - ġartname Bedeli : 500.-TL 

10 - Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Gerçek kiĢinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (Ġstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya 

―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine iliĢkin Ģartları taĢımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

c) Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı bulunduğu Ġdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, Ġdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) ġirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri. 

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmıĢ kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 
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f) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

g) Vekâleten iĢtirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname 

h) Ortak giriĢim olması halinde, Ortak GiriĢim Beyannamesi (Ortak GiriĢimi oluĢturan 

gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11 - Ġstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

12 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ olması gerekmektedir. 

13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kiĢiler, kimlik paylaĢım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/Ġstanbul) 

baĢvurmaları gerekmektedir. 

14 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 669/1-1 

—— • —— 

PATĠNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/24746 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ Sivas Araç Bakım Servis 

Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 221 70 00 - 71983 / 0 346 221 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi : sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : Lokomotiflerde patinajı önlemek amacıyla 400 ton 

Silobas, 75 ton (25 Kg’lık torbalarda) olmak üzere toplam 

475 ton Patinaj kumu satın alınacaktır. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Ġhale Komisyon bürosuna (GiriĢ kat Ek Bina, 12 nolu oda) 13/02/2018 günü saat 

14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. Ġhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte 

toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 nolu oda) 

5 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Ġhale Komisyon bürosunda (GiriĢ kat Ek Bina, 12 nolu oda) görülebilir. Ġhaleye 

teklif verecek Firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; Ġhale doküman bedeli 

TeĢekkülümüz Banka Hesap Numaralarına 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak Ģartıyla Mal ve 

Hizmet Alımı Ġhale Komisyonu ġefliğinden (GiriĢ kat Ek Bina, 12 nolu oda) temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 680/1-1 
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5.000 TON ÇĠMENTO (±%20 TOLERANSLI) (TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE)  

SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/25720 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi MareĢal Fevzi Çakmak Bulvarı 

No: 5 / 03040 -AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

1 - Ġhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası 

Müdürlüğüne 5.000 Ton Çimento (±%20 Toleranslı) (Teknik Ģartnameye göre) satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu BaĢkanlığına ihale tarihi olan 01/02/2018 günü saat 10:30’a kadar verilmiĢ veya 

gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHĠSAR adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe 

Müdürlüğü-AFYONKARAHĠSAR - Ġhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve ĠBAN 

Hesap Numarası: AFYONKARAHĠSAR VAKIFBANK ġUBESĠ- TR230001500158007282440204 

5 - KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 622/1-1 

—— • —— 
ALÜMĠNYUM DÖKÜM MALZEMELERĠ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/20006 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

Ġhale konusu iĢin niteliği,  

türü ve miktarı : 2 kalem Soğutucu Sportu Sol-Sağ (alüminyum döküm 

malzeme) Malzemeleri, teknik Ģartname ile teknik bilgi ve 

resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05.02.2018 - Saat 14:00 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

05.02.2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 427/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

KuĢtepe Mahallesi Zeynep Hatun Camii ġerifi Vakfı, Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 

4. Hukuk Dairesinin 27/11/2017 tarih ve D: 2017/1525, K: 2017/1616 sayılı kararına istinaden 

dağılmıĢtır. 

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 670/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: El-Senabil El-Hairi Vakfı 

VAKFEDENLER: Jasem Mohammed Khamess Alsharrah, Waleed Aljarallah, 

Abdulhalik Uygur 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: Ġstanbul 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Ġstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/12/2017 tarihinde kesinleĢen E: 2016/310, 

K: 2017/664 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Muhtaç olan insanlara eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, ekonomik, sanat 

ve kültürel alanlarda da maddi manevi destek ve yardımlarda bulunmak ve senette yazılı diğer 

amaçları gerçekleĢtirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000,00 TL (Yüz Elli Bin Türk Lirası Nakit) 

YÖNETĠM KURULU: Jasem Mohammed Khamess Alsharrah, Waleed Aljarallah, 

Abdulhalik Uygur 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ:  

Aynı veya benzer amaçlı bir vakfa devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.  671/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Pir Esad Ġlim Kültür ve Eğitim Vakfı 

VAKFEDENLER: Yakup Yıldırım, Mehmet Oğuz, Ali Umur, Ġsmail Çiçek, Serdar 

Ceylan, Ahmet Nuri Özdağ, Emre Çetin, Ali Süzgün, Orhan Çeker, Muhammet Ali Demirel, 

Metin Kural, Mustafa Selman Genç, Mustafa Ġbalı, Ali Ġhsan Yılmaz, Mehmet Ali GöktaĢ, 

Mehmet Düdükçü, Muhammet Doğan, Zafer Key, Nuri Özal, Zekeriya Mızrak, Ġbrahim Koyuncu, 

Uğur Camgöz, Mustafa Genç, Mustafa Tavukçuoğlu, Muaz Gülyiğit, Muhammet AkbaĢ, Osman 

Oflaz, Yılmaz Bademli, Ahmet DemirkiriĢçi, Mehmet Bozalp, Musa Gün, Muzaffer Büyük, Atilla 

Sinacı, Halil Aytemir, Nevzat Köse. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: Konya. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Konya 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.05.2017 tarihinde kesinleĢen 18.04.2017 

tarihli ve E: 2016/42, K: 2017/169 sayılı kararı. 
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VAKFIN AMACI: 13. Yüzyılda Konya’da yaĢamıĢ ve Konya’da meftun bulunan Pir 

Esad Sultan hakkında araĢtırmalar yapmak ve onu tanıtmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer 

amaçları gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000,00 TL (YüzelliBinTürkLirası) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Yakup Yıldırım, Mehmet Oğuz, Ali Umur, Ġsmail Çiçek, Serdar 

Ceylan, Yılmaz Bademli, Ġbrahim Koyuncu, Mustafa Genç, Zekeriya Mızrak. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakıflar Genel 

Müdürlüğüne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 672/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Kartal Eğitim Vakfı  

VAKFEDENLER: Ġbrahim Eren, Necmeddin Bilal Erdoğan, Mitat Tekçam 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Ġstanbul Anadolu 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.12.2017 tarihinde tashih edilen, 

31.10.2017 tarihli ve E:2017/343, K:2017/313 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Devletin kamu görevi yükünü azaltmak amacıyla öncelikle Kartal 

Anadolu Ġmam-Hatip Lisesinde verilen eğitim hizmetlerinin daha yüksek düzeye çıkmasını 

mümkün kılmak için her türlü çabada bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları 

gerçekleĢtirmek.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (AltmıĢ Bin Türk Lirası) nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Abdulkadir Çay, Ahmet Bayraktutar, Hatice Akıncı Yılmaz, 

Ġbrahim Eren, Mahmut ĠpĢirli, Mustafa Sarımermer, Raif Ġnan  

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ:  

Aynı amaca yönelik diğer bir vakfa veya bir Resmi Kuruma devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 673/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

LPG-BAY/941-54/13483 lisans numaralı Aysu Tarım Hayvancılık Tekstil Nakliye Gıda 

Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin istasyonunda sorumlu müdür belgesine sahip 

sorumlu müdür çalıĢtırılmaması nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 

17’inci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci 

maddesi hükümleri uyarınca 07.08.2017 tarihli ve 34258 sayılı BaĢkanlık Oluru çerçevesinde 

doğrudan soruĢturma açılmıĢ ve 24.10.2017 tarihli 1269 sayılı SoruĢturma Raporu hazırlanmıĢtır. 

Ancak, söz konusu SoruĢturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen lisans sahibinin mevcut 

adresine (Akçakale Yolu Üzeri 18. Km. Uğurlu ġanlıurfa) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 

edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiĢtir. Aynı Ģekilde, iki defa kolluk kuvvetlerinden 
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(ġanlıurfa Ġl Jandarma Komutanlığı) talep edilmesine rağmen söz konusu rapor ve savunma istem 

yazısı tebliğ edilememiĢtir. 

SoruĢturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22’nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması 

gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, 

hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, 

aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi 

gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 

sayılı Kanunun 17’nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeĢ gün 

içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 

yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın 

doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 679/1/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.12.2017 tarih ve 7500-49 sayılı Kararı ile, ve 

LPG-BAY/941-54/11575 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi DAMLA BĠYO YAKIT 

TEKNOLOJĠLERĠ PETROL NAKLĠYAT ZĠRAAT ÜRÜNLERĠ ĠNġAAT VE TĠCARET 

ANONĠM ġĠRKETĠ tarafından iĢletilen LPG otogaz istasyonunda 17.03.2014 tarihinde yapılan 

denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi 

nedeniyle, bahse konu firma hakkında 76.142,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiĢtir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Rabat 

Sokak No:25/C GaziosmanpaĢa Çankaya Ankara) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 

edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiĢtir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 76.142,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 

ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 679/2/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/117848 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı/Karayolları 

Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Van/Ġpekyolu 

Adresi 
Edremit YerleĢkesi Çiçekli Mah. 

ġantiye Sok. No: 8/11 Edremit/VAN 
Tel-Faks 

0432 485 10 50 

0432 214 93 58 

Posta Kodu 65100 E-Mail bol11@kgm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Lokman ÇALLI-ĠnĢaat Mühendisi Lokman ÇALLI 

Adresi 

Bulvar Cad. Otel ġenler karĢısı 

Belediye Dükkanları 

Merkez/HAKKARĠ 

Bulvar Cad. Otel ġenler karĢısı 

Belediye Dükkanları 

Merkez/HAKKARĠ 

T.C. Kimlik No   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
322 306 14900 322 306 14900 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No Tic. ve Oda Sicil No: 001149  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 558/1-1 



22 Ocak 2018 – Sayı : 30309 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/117848 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı/Karayolları 

Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Van/Ġpekyolu 

Adresi 
Edremit YerleĢkesi Çiçekli Mah. 

ġantiye Sok. No: 8/11 Edremit/VAN 
Tel-Faks 

0432 485 10 50 

0432 214 93 58 

Posta Kodu 65100 E-Mail bol11@kgm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Köroğlu Hazır Bet. Mad. Taah. 

Paz. San. ve Tic. Ltd. ġti. 
 

Adresi 
ErciĢ yolu üzeri Organize Sanayi 

Bölgesi yanı VAN 
 

T.C. Kimlik No   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
586 005 2538  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Van Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No 
Tic. Sicil No: 5380/Van 

Oda Sicil No: 006514 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 559/1-1 
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TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

AVUKATLIK GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

I - GENEL HUSUSLAR  

1) TeĢekkülümüz merkez ve taĢra teĢkilatında istihdam edilmek üzere 06.05.2015 tarih ve 

29347 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ―Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel 

Müdürlüğü Hukuk MüĢavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği‖ hükümleri 

çerçevesinde boĢ bulunan 20 (yirmi) adet Avukat pozisyonuna 399 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname kapsamında atama yapılmak üzere sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır. 
 

SIRA 

NO ATAMA YAPILACAK BĠRĠMLER UNVANI ADEDĠ 

1 Merkez TeĢkilatı/Hukuk MüĢavirliği  Avukat 3 

2 1.Bölge Müdürlüğü (ĠSTANBUL/DAVUTPAġA)  Avukat 1 

5 5.Bölge Müdürlüğü (ADAPAZARI)  Avukat 1 

6 6.Bölge Müdürlüğü (KÜTAHYA)  Avukat 1 

8 9.Bölge Müdürlüğü (KONYA)  Avukat 1 

9 10.Bölge Müdürlüğü (SAMSUN)  Avukat 1 

10 11.Bölge Müdürlüğü (KAYSERĠ)  Avukat 1 

11 12.Bölge Müdürlüğü (GAZĠANTEP)  Avukat 1 

12 13.Bölge Müdürlüğü (ELAZIĞ)  Avukat 2 

13 14.Bölge Müdürlüğü (TRABZON)  Avukat 1 

14 15.Bölge Müdürlüğü (ERZURUM)  Avukat 1 

15 17.Bölge Müdürlüğü (VAN)  Avukat 3 

17 19.Bölge Müdürlüğü (ANTALYA)  Avukat 1 

18 21.Bölge Müdürlüğü (DENĠZLĠ)  Avukat 1 

19 22.Bölge Müdürlüğü (KASTAMONU)  Avukat 1 

TOPLAM  20 

 

NOT: Adaylar, atama yapılacak birimlerden yalnızca birine baĢvurabilecektir. 

2) Tüm aĢamalarda baĢvuru Ģartlarını taĢımadıkları anlaĢılan adayların atama iĢlemleri 

iptal edilecektir.  

3) Sınav Komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı baĢarılı bulmaması 

halinde baĢvuruda bulunan adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.  

4) Sözlü sınavda baĢarılı olarak, atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı 

birimde 15.02.2004 tarih, 25374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik Ġletim 

Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği’ne göre en az 2 yıl çalıĢmaları 

gerekmekte olup, adayların bu durumu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları 

gerekmektedir.  

II - SINAVA BAġVURU ġARTLARI 

GiriĢ sınavına katılmak isteyen adaylarda son baĢvuru tarihi olan 09/02/2018 itibariyle 

aĢağıdaki Ģartlar aranacaktır: 

1) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

2) 18 yaĢını tamamlamıĢ olmak. 

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa 

uğramıĢ olsalar bile Devletin Ģahsiyetine karĢı iĢlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüĢvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya 

Ģeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve 

alım satımlara fesat karıĢtırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 

bulunmamak. 

4) Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli 

olmamak. 
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5) Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilmiĢ yurt dıĢındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.  

6) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.  

7) BaĢvuru tarihinin son günü itibariyle staj süresi hariç en az iki yıl süre ile fiilen 

avukatlık yapmıĢ olmak.  

8) KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 22 Mayıs 2016 tarihli Kamu Personeli Seçme 

Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almıĢ olmak. 

9) Merkez teĢkilatına ataması yapılacak 3 (üç) Avukat için son baĢvuru tarihi itibariyle 

geçerliliğe sahip Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) Ġngilizce dilinden en az (B) 

düzeyinde puan almak veya ÖSYM BaĢkanlığınca eĢ değerliği kabul edilen sınavlardan buna 

denk puan aldığına iliĢkin belgeye sahip olmak.  

III - BAġVURU TARĠHĠ, ġEKLĠ VE YERĠ  

GiriĢ sınavı baĢvuruları 29/01/2018 tarihinde baĢlayacak 09/02/2018 tarihi mesai bitimi 

(saat 17:30) itibariyle sona erecektir.  

Adaylar, atama yapılacak birimlerden yalnızca birine baĢvurabilecektir.  

BaĢvurular, Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları 

Dairesi BaĢkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat:16 No:12 Çankaya/Ankara) 

veya www.teias.gov.tr internet adresinden temin edilecek baĢvuru formu doldurularak, istenilen 

belgeler ile birlikte Ģahsen, elden veya posta yoluyla Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığına 

yapılacaktır.  

Posta ile yapılan baĢvurularda IV. bölümde istenilen belgelerin eksiksiz olarak son 

baĢvuru tarihine kadar yukarıda belirtilen adrese ulaĢması Ģarttır. BaĢvuru süresi içinde 

yapılmayan baĢvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.  

BaĢvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda aranan Ģartları taĢıyan adaylar, 

giriĢ sınavı duyurusunda belirtilen KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan baĢlamak ve atama 

yapılması planlanan birim kadro sayısının beĢ katını geçmemek üzere birim bazında bir 

sıralamaya tabi tutulacaktır. Son sıradaki adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriĢ 

sınavına katılabilecektir. GiriĢ sınavına girmeye hak kazananların isimleri, sınava giriĢ gün ve 

saatleri KPSSP3 puanları ile birlikte TeĢekkülün internet sitesinde yayımlanacak, adaylara ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır.  

IV - SINAVA GĠRECEKLERDEN ĠSTENECEK BELGELER  

GiriĢ Sınavına katılmak isteyen adaylar, Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığından veya 

TeĢekkülün internet sayfasından temin edecekleri sınav baĢvuru formunu doldurarak aĢağıdaki 

belgeleri eklemelidirler: 

a) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan KPSS (B) sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden 

alınmıĢ kontrol kodlu örneği. 

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da yurt dıĢındaki öğretim kurumlarından mezun 

olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği. 

c) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği. 

ç) BaĢvuru tarihinin son günü itibarıyla en az iki yıl süre ile fiilen avukatlık yapmıĢ 

olduğuna iliĢkin sigorta kaydı ve/veya vergi kaydı belgesinin aslı veya onaylı örneği. 

d) 3 adet vesikalık fotoğraf. (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiĢ 4,5x6 ebatlarında 

olacak ve 1 adedi baĢvuru formuna yapıĢtırılacaktır.) 

e) Aday tarafından yazılmıĢ ve imzalanmıĢ özgeçmiĢ. 

f) Merkez teĢkilatına ataması yapılacak 3 (üç) Avukat için istenilen yabancı dil belgesinin 

aslı veya sonuç belgesinin kontrol kodlu örneği. 

GiriĢ sınavına baĢvurular; Ģahsen, elden veya posta yoluyla veya Türkiye Elektrik Ġletim 

Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi 

Türk Ocağı Caddesi Kat: 16 No: 12 Çankaya/Ankara) adresine yapılabilir. Ġstenen belgelerin en 

geç son baĢvuru tarihinin mesai bitimine kadar TeĢekküle teslim edilmesi gerekir. BaĢvuru süresi 

içinde yapılmayan baĢvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.  
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V - SINAVIN YERĠ, TARĠHĠ, ġEKLĠ VE KONULARI  

GiriĢ sınavı, 26-28 ġubat 2018 tarihlerinde, saat: 10.00'da Türkiye Elektrik Ġletim Anonim 

ġirketi Genel Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı 

Caddesi Kat: 14 No:38 Çankaya/Ankara) adresinde yer alan TEĠAġ Genel Müdürlüğü binası 

Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır. 28 ġubat tarihinde sınavın 

bitmemesi halinde takip eden günde sözlü sınava devam edilecektir.  

KPSSP3 puanı en yüksek adaydan baĢlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama 

yapılacak pozisyon sayısının beĢ katı kadar aday sınava katılabilir. Sıralama sonucunda son 

sıradaki aday ile eĢit puana sahip adaylarda sınava katılabilir.  

GiriĢ sınavı sözlü olarak yapılacaktır.  

Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyonu Üyeleri tarafından; 

1) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul 

Hukuku, Ġcra ve Ġflas Hukuku, Ġdare Hukuku ve Ġdari Yargılama Hukuku, Vergi Hukuku, Ceza 

Hukuku (Genel hükümler) ve ĠĢ Hukuku konularına iliĢkin bilgi düzeyi, 

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

5) Genel yetenek ve genel kültürü, 

6) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,  

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.  

VI - DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ  

Sözlü sınav V. bölümde yer alan dördüncü fıkranın "1" numaralı bendi için elli puan, 

diğer özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı 

tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda baĢarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu ve üyelerinin yüz 

tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır. Sözlü 

sınavda birim bazında en yüksek not alan adaydan baĢlanılarak baĢarı puanları tespit edilir ve 

birim bazında nihai baĢarı sıralaması yapılır. BaĢarı sıralaması, en yüksek not alandan baĢlamak 

üzere belirlenir. Sınav puanlarının eĢit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya 

öncelik tanınır.  

Bu sıralama sonucunda, 20 (yirmi) asıl aday ile 20 (yirmi) yedek aday belirlenir. BaĢarı 

sırasına göre oluĢturulan yedek aday listesi, sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren 1 (bir) 

yıl geçerlidir.  

GiriĢ sınavında yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için 

müktesep hak teĢkil etmez.  

GiriĢ sınavı sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, baĢarılı 

olan adaylara sonuç, yazılı olarak bildirilir. BaĢarılı olan adayların atamalarının yapılabilmesi için 

güvenlik soruĢturması ve arĢiv araĢtırmalarının olumlu sonuçlanması Ģarttır. Aksi halde atamaları 

yapılmaz.  

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren yedi gün içinde sınav sonuçlarına 

yazılı olarak itiraz edebilirler. Ġtirazlar en geç on beĢ gün içerisinde Sınav Komisyonu tarafından 

değerlendirilerek sonuçlandırılır. 

GiriĢ sınavında baĢarılı olanlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği 

tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmıĢ olsa 

dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge 

verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

GiriĢ sınavına iliĢkin gerekli görülen bilgilendirmeler, TeĢekkülümüzün www.teias.gov.tr 

internet sayfasından yapılacaktır.  

Ġlan olunur. 

ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 

Adres: Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları 

Dairesi BaĢkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat : 16 No: 12 Çankaya/Ankara) 

Telefon: 0312 203 84 10 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aĢağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve 

koĢulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların, baĢvurularını 22 Ocak – 05 ġubat 2018 tarihleri arasında aĢağıdaki açıklamalar 

doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvurular kadronun 

ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına baĢvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğüne) yapılacaktır.  

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.  

Ataması yapılacak olanlar, 5 (beĢ) yıl süre ile (kurum dıĢında eğitim-öğretim ve araĢtırma 

etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını yazılı olarak 

beyan eder ve yazılı beyanlarının ekinde halihazırda gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte 

bulunmadıklarını teyit eden resmî belgeleri sunarlar. 

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiĢ ve Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmıĢ kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) 

uymaları gerekmektedir.  

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere baĢvuran 

adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır. 

Bu kriterlere uymayan adayların baĢvuruları iĢleme konulmayacaktır.  

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karĢılamıĢ olmak, kadro ilanına baĢvurmak için 

asgari koĢul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici 

herhangi bir ceza almamıĢ olmaları gerekir. Sahip olunan unvanın altındaki kadroya baĢvurular 

kabul edilmeyecektir. 

Ġlan edilen kadrolara baĢvuran adayların; 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8. 

Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koĢullar ile birlikte, yayın 

dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri 

sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi  (Üniversitemiz 

Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına baĢvuracak adayların; Üniversitemiz veya 

diğer Üniversiteler tarafından verilen ―Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası‖na sahip olmaları gerekir. 

Üniversite dıĢı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı 

YaĢam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. 

Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben baĢvuru sürecinde 

Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı 

kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiĢ formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol 

çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. ÖzgeçmiĢ formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol 

çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.  

Adayların, Profesör kadrosu baĢvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro 

baĢvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu 

içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar ayrıca, baĢvuru dosyası 

oluĢturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık 

fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir. 

Posta ile baĢvurular iĢleme alınmayacaktır. 

Ġlan olunur. 
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FAKÜLTE/ANABĠLĠM/ANASANAT DALI KADRO UNVANI KADRO SAYISI 

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ 

Ağız DiĢ ve Çene Radyolojisi Yrd. Doçent (2) 1 

Endodonti Yrd. Doçent (3) 1 

GÜZEL SANATLER FAKÜLTESĠ 

Heykel Yrd. Doçent (4) 1 

HUKUK FAKÜLTESĠ 

Medeni Hukuk Yrd. Doçent (5) 1 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

Bilgisayar Yazılımı Doçent (1)(6) 1 

TIP FAKÜLTESĠ 

Radyoloji Profesör (Türkçe) (1)(7) 1 

Ġç Hastalıkları Doçent (Türkçe) (1)(8) 1 

Tıbbi Biyoloji Doçent (Türkçe) (1)(9) 1 

Tıbbi Genetik Yrd. Doçent (Türkçe) (1)(10) 1 

 

AÇIKLAMALAR 

1 - Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki 

kadrolara baĢvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme  

sınavını baĢarmıĢ olmaları Ģarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından  

organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline  

http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaĢılabilir. 

2 - Adli odontoloji ve panoramik görüntüleme alanlarında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

3 - Pulpa kaynaklı kök hücreler konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

4 - Heykel Anasanat Dalında yüksek lisans ve sanatta yeterlik derecelerine sahip olmak.  

5 - KiĢiler Hukuku ve Aile Hukuku alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak.  

6 - Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak bilgi güvenliği ve 

bilgisayarlı görü alanlarında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

7 - Abdomen radyolojisi konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

8 - Karaciğer transplantasyonu ve delta hepatit tedavisi konularında çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

9 - Tıbbi Biyoloji alanında doktora derecesine sahip olmak, nöromüsküler hastalıkların 

moleküler genetiği konularında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

10 - Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Biyoloji alanında Doktora derecesine sahip 

olmak, Tıbbi Genetik Uzmanı olmak. 695/1-1 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 22 Ocak 2018 – Sayı : 30309 

 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu'nun 23, 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. 

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmiĢini, noterden 

tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini,  bilimsel çalıĢma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya 

ile, 

2 - Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmiĢini, noterden 

tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalıĢma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya 

ile, 

3 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: ÖzgeçmiĢleri, doktora veya 

uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 takım 

dosya ile baĢvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve 

adayların baĢvurdukları birim tarafından duyurulacaktır. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması Ģarttır. 

Müracaatlar 05 ġubat 2018 tarihine kadar Ġstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne 

Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr 

web adresinden ulaĢılabilir. 

Duyurulur. 

ÖĞRETĠM ÜYESĠ ĠLANI 
 

Fakülte/ Yüksekokul Bölüm/ Program 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı Aranan Nitelikler 

Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu 

Antrenörlük 

Eğitimi 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Lisansını Antrenörlük Eğitimi 

Bölümünde tamamlamıĢ olmak, 

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Anabilim dalında 

yapmıĢ olmak. 

Rekreasyon 

Bölümü 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor 

Bilimlerinin herhangi bir alanında 

yapmıĢ olmak. 

ĠĢletme ve Yönetim 

Bilimleri Fakültesi 
ĠĢletme (Türkçe) 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini 

ĠĢletme Alanında YapmıĢ Olmak. 
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Fakülte/ Yüksekokul Bölüm/Program 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı Aranan Nitelikler 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Çocuk GeliĢimi 

Prof. Dr./ 

Doç. Dr./ 

Yardımcı 

Doçent 

2 

Doçentliğini Okul Öncesi 

Öğretmenliği ya da Çocuk GeliĢimi 

alanında almıĢ olmak./ Doktorasını 

Okul Öncesi Öğretmenliği yada 

Çocuk GeliĢimi alanında almıĢ 

olmak./ Okul Öncesi Öğretmenliği 

ya da Çocuk GeliĢimi alanında 

doktora yapmıĢ olmak veya Çocuk 

Hastalıkları alanında tıpta 

uzmanlığını almıĢ olmak. 

Sosyal Hizmet 

Prof. Dr./ 

Doç. Dr./ 

Yardımcı 

Doçent 

2 

Doçentliğini Sosyal Hizmet 

alanında almıĢ olmak./ Doktorasını 

ilgili alanda yapmıĢ olmak./ Sosyal 

Hizmet, Psikoloji,  Sosyoloji veya 

Sosyal Antropoloji alanlarının 

birinden doktora yapmıĢ olmak. 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Prof. Dr./ 

Doç. Dr./ 

Yardımcı 

Doçent 

1 

Doçentliğini Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon alanlarında almıĢ 

olmak./ Doktorasını ilgili alanda 

almıĢ olmak/ Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon alanlarının birinden 

doktora yapmıĢ olmak. 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Beslenme ve Diyetetik alanında 

doktorasını yapmıĢ olmak. 

Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu 

Uluslararası 

Lojistik 

Profesör  

Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

1 

Uluslararası Lojistik ve TaĢımacılık/ 

Ekonomi/Uluslararası Ticaret 

alanında uzmanlaĢmıĢ olmak. 

Sanat ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 

Halkla iliĢkiler ve 

Reklamcılık 

Bölümü 

Prof. 1 
ÇalıĢma Ekonomosi Alanında 

Doktora YapmıĢ Olmak. 

Sosyoloji Doçent 1 
Sosyoloji Anabilim dalında 

doktorasını yapmıĢ olmak 

Psikoloji 
Yardımcı 

Doçent 
2 

Tıp Fakültesi mezunu olmak,  Ruh 

Sağlığı ve Hastalıkları Alanında 

Uzmanlık diplomasına sahip olmak. 

Psikoloji 
Yardımcı 

Doçent 
1 

Psikoloji veya Klinik Psikoloji 

anabilim dallarından birinde doktora 

yapmıĢ olmak. 

Halkla iliĢkiler ve 

Reklamcılık 

Bölümü 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık veya 

ĠletiĢim Bilimleri Anabilim 

dallarından birinde doktora yapmıĢ 

olmak. 

Radyo, TV ve 

Sinema Bölümü 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Radyo, TV ve Sinema veya ĠletiĢim 

Bilimleri Anabilim Dallarından 

birinde doktora yapmıĢ olmak. 
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Fakülte/ Yüksekokul Bölüm/ Program 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı Aranan Nitelikler 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

ĠnĢaat 

Mühendisliği 

Profesör, 

Doçent, 

Yardımcı 

Doçent 

1 ĠnĢaat Mühendisliği 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Profesör 1 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elektrik Mühendisliği 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Profesör, 

Doçent, 

Yardımcı 

Doçent 

2 
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Doktorasını Matematik alanında 

yapmıĢ olmak 

Endüstri 

Mühendisliği 
Profesör 1 Endüstri Mühendisliği 

Endüstri 

Mühendisliği 
Profesör 1 Kimya Mühendisliği 

Mimarlık 

Profesör, 

Doçent, 

Yardımcı 

Doçent 

1 Mimarlık 

Mimarlık 
Yardımcı 

Doçent 
1 

Doktorasını Sanat Tarihi alanında 

yapmıĢ olmak ve Mimar Sinan 

Camileri üzerine çalıĢmalarda 

bulunmak. 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Fizyoterapi 
Yardımcı 

Doçent 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Plastik, 

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi  

alanında uzmanlığını  almıĢ olmak. 

Ġlk ve Acil 

Yardım 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Plastik, 

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi  

alanında uzmanlığını  almıĢ olmak. 

Anestezi 
Yardımcı 

Doçent 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Göz 

Hastalıkları alanında uzmanlığını 

almıĢ olmak. 

 636/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent kadrolarına 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26., 25. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

 
FAKÜLTE BÖLÜMÜ/ANABĠLĠM DALI KADRO UNVANI ADET 

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör 1 

Tıp Fakültesi 

Temel Tıp Bilimleri Bölümü - Fizyoloji 
Anabilim Dalı 

Doçent 1 

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
Anabilim Dalı 

Doçent 1 

 
BAġVURU ĠġLEMLERĠ: 
Profesör kadrosu için, baĢvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde 

belirtilen Ģartlar ile baĢvurduğu bölüm/anabilim dalı ve baĢlıca araĢtırma eserini belirttikleri 
müracaat dilekçelerine özgeçmiĢlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, 
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi 
yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara 
yapılan atıfları, yönettiği doktora çalıĢmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve 
belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.  

Doçent kadrosu için, baĢvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen 
Ģartlar ile baĢvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; ÖzgeçmiĢlerini, 
1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve 
Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini 
bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora 
çalıĢmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da 
ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.  

Son baĢvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. 
Müracaatlar Ģahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan baĢvurular 
kabul edilmeyecektir.  

(YurtdıĢından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmıĢ olması 
gerekmektedir. ) 

Ġlan olunur. 647/1-1 
—— • —— 

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen Ģartları 
taĢımaları gerekmektedir. 

BaĢvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren on beĢ (15) gündür. 
YARDIMCI DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; baĢvurdukları birim, bölüm 

ve anabilim dalını belirten dilekçelerine: özgeçmiĢ, yayın listesi, iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı 
fotokopisi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmıĢ lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Yurt 
dıĢında alınan diplomaların Y.Ö.K. BaĢkanlığınca verilen denklik belgesi),yabancı dil belgesi, 
bilimsel çalıĢma ve yayınları kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte 
Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine Ģahsen veya posta yoluyla baĢvuracaklardır. 

Herhangi bir kamu kuruluĢunda çalıĢanların (daha önce çalıĢıp ayrılsalar dahi) çalıĢtığı 
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir. 

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun 
olması gerekmektedir. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihi daha sonra 
belirlenecek ve adaylara baĢvurdukları birim tarafından duyurulacaktır. 

Tel: 0478 211 75 19 
 

Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Der. Adet Açıklama 

Ardahan Teknik 
Bilimler MYO 

Elektrik - Enerji 
Bölümü 

Yardımcı 
Doçent 

2 1 
Perovskite güneĢ pilleri 
üzerine yayınlar yapmıĢ 
olmak. 
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DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 
BARTIN AMASRA ĠLÇESĠ KAMAN KÖYÜ SONDAJ KUYUSU 

KORUMA ALANLARI ĠLANI 
1. Kaman köyü sondaj kuyusundan, Bartın ili içerisindeki bazı çeĢmelere ve Kaman 

köyüne içme ve kullanma suyu temin edilmektedir. 
2. Kaman köyü sondaj kuyusunun iĢletme debisi 2,5 l/s’dir.  
3. Kaman köyü su sondaj kuyusunun bulunduğu ekteki haritada sınırları belirtilen 

"Mutlak Koruma Alanları" ve ―Ġlave Tedbirlerin‖ alınması uygun görülen alanlar; 6200 ve 167 
Sayılı Kanunlara istinaden oluĢturulan ve Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından 7 Nisan 
2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ―Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve 
Bozulmaya KarĢı Korunması Hakkında Yönetmelik‖ ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan "Ġçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma 
Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ‖ hükümleri doğrultusunda Bartın ili ve Kaman köyü 
yerleĢim birimleri için içme suyu kuyusu olarak koruma altına alınmıĢtır. 

4. Mutlak Koruma Alanı ve Mutlak Koruma Alanı DıĢında Ġlave Tedbirlerin 
Uygulanacağı Alanlara ait bilgiler ve bu alanlarda uyulması gereken kurallar aĢağıda Çizelge 1’de 
verilmiĢtir. 

5. Bartın Ġli Amasra ilçesi Kaman Köyü Sondaj Kuyusu Koruma Alanları Ġlanı, Orman ve 
Su ĠĢleri Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer. 

Çizelge 1. Mutlak Koruma Alanı’na ve Mutlak Koruma Alanı DıĢında Ġlave Tedbirlerin 
Uygulanacağı Alanlara Ait Bilgiler ve Koruma Alanlarında Uyulması Gereken Kurallar. 

Koruma Alanı Yasaklar 

Mutlak Koruma Alanı 

- Bu alanda yalnız yeraltı suyu iĢletme tesisinin bulunmasına ve 
çalıĢmasına müsaade edilir, baĢka hiçbir maksat için kullanılamaz ve 
herhangi bir yapılaĢma ve/veya faaliyet için izin verilemez.  
- Sınırları ekteki haritada gösterilmiĢ olan bu alanın, sınırlarına 
uygun aralıklarla, uyarı levhaları konulacak ve engelleyici mesnetler 
(duvar, tel) yerleĢtirilecektir. 
- Bu alan içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su 
yapısının inĢası yasaklanmıĢtır. Ancak, DSĠ tarafından kaynak 
geliĢtirme çalıĢmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte 
sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir. 

Mutlak Koruma Alanı 
DıĢında Ġlave 
Tedbirlerin 

Uygulanacağı Alanlar 
(Birinci Derece 

Koruma Alanı için 
belirlenen tüm 

yasaklar geçerlidir) 

- Bu alan içerisinde;  
 Kentsel yapılaĢma (rekreasyon tesisleri hariç, turistik tesis, iskan, 

konut vb. de dahil); 
 Kentsel, evsel ve/veya endüstriyel katı ve sıvı(arıtılmıĢ atık sular 

da dahil) atıkların ve/veya pasa malzemenin depolanması, üretimi, 
yok edilmesi ve/veya deĢarj yolu ile bertaraf edilmesi; 

 Uçak pisti ve yollar, karayolları, demiryolları; 
 Her türlü madencilik faaliyetleri (iĢletme, zenginleĢtirme, gang 

ve/veya atık malzemenin yıkanması, pasa ve atık depolanması, taĢ 
ve mermer ocağından malzeme alınması vb); 

 Endüstriyel fabrikalar, sanayi tesisleri ve organize sanayi bölgeleri; 
 Nükleer aktiviteler; 
 Hayvan çiftlikleri, gübre ve/veya pestisitlerin kullanımı, 

depolanması ve/veya yok edilmesi; 
 Akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve/veya iletme 

tesisleri; 
 Katı atık ve/veya tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık 

barajları); 
 Mezarlık alanları yapılması yasaktır. 
- Bu alan içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su 

yapısının inĢası yasaklanmıĢtır. Ancak, DSĠ tarafından kaynak 
geliĢtirme çalıĢmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte 
sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir. 

- Yukarıda sıralanan yasaklar dıĢında kalan tüm faaliyetler için DSĠ 
Genel Müdürlüğü Kurum görüĢü doğrultusunda iĢlem tesis 
edilecektir. 
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DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 
BARTIN AMASRA ĠLÇESĠ KAVġAK GRUBU SU KAYNAKLARI 

KORUMA ALANLARI ĠLANI 
1. KavĢak Grubu su kaynaklarından, Bartın ili içerisindeki bazı çeĢmelere içme ve 

kullanma suyu temin edilmektedir.  
2. KavĢak Grubu su kaynaklarının ortalama debisi mevsimsel olarak 2,48 - 6,63 l/s 

arasında değiĢmekte olup; ortalama debisi 4,46 l/s’dir.  
3. KavĢak kuyusunun bulunduğu ekteki haritada sınırları belirtilen "Mutlak Koruma 

Alanları" ve ―Ġlave Tedbirlerin‖ alınması uygun görülen alanlar; 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara 
istinaden oluĢturulan ve Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından 7 Nisan 2012 tarih ve 
28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ―Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya KarĢı 
Korunması Hakkında Yönetmelik‖ ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan "Ġçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi 
Hakkında Tebliğ‖ hükümleri doğrultusunda Bartın ili için içme suyu kaynağı olarak koruma 
altına alınmıĢtır. 

4. Mutlak Koruma Alanı ve Mutlak Koruma Alanı DıĢında Ġlave Tedbirlerin 
Uygulanacağı Alanlara ait bilgiler ve bu alanlarda uyulması gereken kurallar aĢağıda Çizelge 1’de 
verilmiĢtir. 

5. Bartın ili Amasra ilçesi KavĢak Grubu Su Kaynakları Koruma Alanları Ġlanı, Orman ve 
Su ĠĢleri Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girer. 

Çizelge 1. Mutlak Koruma Alanı’na ve Mutlak Koruma Alanı DıĢında Ġlave Tedbirlerin 
Uygulanacağı Alanlara ait bilgiler ve koruma alanlarında uyulması gereken kurallar. 

 
Koruma Alanı Yasaklar 

Mutlak Koruma Alanı 

- Bu alanda yalnız yeraltı suyu iĢletme tesisinin bulunmasına ve 
çalıĢmasına müsaade edilir, baĢka hiçbir maksat için kullanılamaz 
ve herhangi bir yapılaĢma ve/veya faaliyet için izin verilemez.  

- Sınırları ekteki haritada gösterilmiĢ olan bu alanın, sınırlarına 
uygun aralıklarla, uyarı levhaları konulacak ve engelleyici 
mesnetler (duvar, tel) yerleĢtirilecektir. 

- Bu alan içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su 
yapısının inĢası yasaklanmıĢtır. Ancak, DSĠ tarafından kaynak 
geliĢtirme çalıĢmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte 
sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir. 

Mutlak Koruma Alanı 
DıĢında Ġlave 
Tedbirlerin 

Uygulanacağı Alanlar 
(Birinci Derece 

Koruma Alanı için 
belirlenen tüm 

yasaklar geçerlidir) 

- Bu alan içerisinde;  
 Kentsel yapılaĢma (rekreasyon tesisleri hariç, turistik tesis, iskan, 

konut vb. de dahil); 
 Kentsel, evsel ve/veya endüstriyel katı ve sıvı(arıtılmıĢ atık sular 

da dahil) atıkların ve/veya pasa malzemenin depolanması, üretimi, 
yok edilmesi ve/veya deĢarj yolu ile bertaraf edilmesi; 

 Uçak pisti ve yollar, karayolları, demiryolları; 
 Her türlü madencilik faaliyetleri (iĢletme, zenginleĢtirme, gang 

ve/veya atık malzemenin yıkanması, pasa ve atık depolanması, taĢ 
ve mermer ocağından malzeme alınması vb); 

 Endüstriyel fabrikalar, sanayi tesisleri ve organize sanayi bölgeleri; 
 Nükleer aktiviteler; 
 Hayvan çiftlikleri, gübre ve/veya pestisitlerin kullanımı, 

depolanması ve/veya yok edilmesi; 
 Akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve/veya iletme 

tesisleri; 
 Katı atık ve/veya tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık 

barajları); 
 Mezarlık alanları yapılması yasaktır. 
- Bu alan içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su 

yapısının inĢası yasaklanmıĢtır. Ancak, DSĠ tarafından kaynak 
geliĢtirme çalıĢmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte 
sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir. 

- Yukarıda sıralanan yasaklar dıĢında kalan tüm faaliyetler için DSĠ 
Genel Müdürlüğü Kurum görüĢü doğrultusunda iĢlem tesis 
edilecektir. 
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DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 
BARTIN AMASRA ĠLÇESĠ SELEN SU KAYNAĞI 

KORUMA ALANLARI ĠLANI 
1. Selen Su Kaynağı ile Bartın ili içerisindeki bazı çeĢmelere içme ve kullanma suyu 

temin edilmektedir.  
2. Selen Su kaynağının ortalama debisi mevsimsel olarak 0,07 - 0,57 l/s arasında 

değiĢmekte olup ortalama debisi 0,28 l/s’dir.  
3. KavĢak kuyusunun bulunduğu ekteki haritada sınırları belirtilen "Mutlak Koruma 

Alanları" ve ―Ġlave Tedbirlerin‖ alınması uygun görülen alanlar; 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara 
istinaden oluĢturulan ve Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından 7 Nisan 2012 tarih ve 
28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ―Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya KarĢı 
Korunması Hakkında Yönetmelik‖ ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan "Ġçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi 
Hakkında Tebliğ‖ hükümleri doğrultusunda Bartın ili ve çevresindeki yerleĢim birimleri için içme 
suyu kaynağı olarak koruma altına alınmıĢtır. 

4. Mutlak Koruma Alanı ve Mutlak Koruma Alanı DıĢında Ġlave Tedbirlerin 
Uygulanacağı Alanlara ait bilgiler ve bu alanlarda uyulması gereken kurallar aĢağıda Çizelge 1’de 
verilmiĢtir. 

5. Bartın ili Amasra ilçesi Selen Su Kaynağı Koruma Alanları Ġlanı, Orman ve Su ĠĢleri 
Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girer. 

Çizelge 1. Mutlak Koruma ve Alanı’na Mutlak Koruma Alanı DıĢında Ġlave Tedbirlerin 
Uygulanacağı Alanlara ait bilgiler ve koruma alanlarında uyulması gereken kurallar. 

 
Koruma Alanı Yasaklar 

Mutlak Koruma Alanı 

- Bu alanda yalnız yeraltı suyu iĢletme tesisinin bulunmasına ve 
çalıĢmasına müsaade edilir, baĢka hiçbir maksat için kullanılamaz 
ve herhangi bir yapılaĢma ve/veya faaliyet için izin verilemez.  

- Sınırları ekteki haritada gösterilmiĢ olan bu alanın, sınırlarına 
uygun aralıklarla, uyarı levhaları konulacak ve engelleyici 
mesnetler (duvar, tel) yerleĢtirilecektir. 

- Bu alan içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su 
yapısının inĢası yasaklanmıĢtır. Ancak, DSĠ tarafından kaynak 
geliĢtirme çalıĢmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte 
sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir. 

Mutlak Koruma Alanı 
DıĢında Ġlave 
Tedbirlerin 

Uygulanacağı Alanlar 
(Birinci Derece 

Koruma Alanı için 
belirlenen tüm 

yasaklar geçerlidir) 

- Bu alan içerisinde;  
 Kentsel yapılaĢma (rekreasyon tesisleri hariç, turistik tesis, iskan, 

konut vb. de dahil); 
 Kentsel, evsel ve/veya endüstriyel katı ve sıvı(arıtılmıĢ atık sular 

da dahil) atıkların ve/veya pasa malzemenin depolanması, üretimi, 
yok edilmesi ve/veya deĢarj yolu ile bertaraf edilmesi; 

 Uçak pisti ve yollar, karayolları, demiryolları; 
 Her türlü madencilik faaliyetleri (iĢletme, zenginleĢtirme, gang 

ve/veya atık malzemenin yıkanması, pasa ve atık depolanması, taĢ 
ve mermer ocağından malzeme alınması vb); 

 Endüstriyel fabrikalar, sanayi tesisleri ve organize sanayi bölgeleri; 
 Nükleer aktiviteler; 
 Hayvan çiftlikleri, gübre ve/veya pestisitlerin kullanımı, 

depolanması ve/veya yok edilmesi; 
 Akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve/veya iletme 

tesisleri; 
 Katı atık ve/veya tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık 

barajları); 
 Mezarlık alanları yapılması yasaktır. 
- Bu alan içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su 

yapısının inĢası yasaklanmıĢtır. Ancak, DSĠ tarafından kaynak 
geliĢtirme çalıĢmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte 
sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir. 

- Yukarıda sıralanan yasaklar dıĢında kalan tüm faaliyetler için DSĠ 
Genel Müdürlüğü Kurum görüĢü doğrultusunda iĢlem tesis 
edilecektir. 
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DSİ Jeoteknik Hizmetleri ve YAS Dairesi Başkanlığından: 

ÇANAKKALE ĠLĠ ÇAN ĠLÇESĠ KARADAĞ KÖYÜ SU KAYNAKLARI  

KORUMA ALANI ĠLANI 

1 - Çanakkale Ġli, Çan Ġlçesi, Karadağ Köyü mevkiinde bulunan 1 adet sondaj kuyusu, 26 

adet su kaynağı; kaynaklara ait kehrizler ve su toplama yapıları Çanakkale Ġli Çan Ġlçesi 

Manyasoba Mahallesi, Karadağ, Kocadağ, Doğancılar Köyleri ve Biga Ġlçesi Ahmetler Köyü’nde 

içme ve kullanma suyu olarak kullanılmaktadır. 

2 - Ekteki haritada koordinatları verilen su sondajı kuyusunun ortalama debisi 3 l/s ve 

yıllık bilanço değeri ise 94.608 ton/yıl olarak belirlenmiĢtir. 

3 - Ekteki haritada koordinatları verilen içme suyu kaynaklarının yıllık ortalama debileri 

0,1-3 l/s arasında değiĢmektedir. 

4 - Ekteki haritada sınırları belirtilen mutlak koruma alanı ve mutlak koruma alanı dıĢında 

ilave tedbrilerin uygulanacağı alan; 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden 7 Nisan 2012 tarih ve 

28257 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ―Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya KarĢı 

Korunması Hakkındaki Yönetmelik‖ ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan ―Ġçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi 

Hakkında Tebliğ‖ hükümlerine göre oluĢturulmuĢtur. 

5 - Koruma Alanlarına ait bilgiler ve koruma alanlarında uyulması gereken Ģartlar Çizelge 1 

(5 Madde) ve Çizelge 2 (6 Madde) ile verilmiĢtir. 

6 - Çanakkale Ġli Çan Ġlçesi Karadağ Köyü Su Kaynakları Koruma Alanı Ġlanı, Orman ve 

Su ĠĢleri Bakanlığı’nın Onayı ve Resmi Gazete’de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer. 

 

Çizelge 1. Mutlak Koruma Alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken 

Ģartlar. 

AD NO AÇIKLAMALAR 

MUTLAK 

KORUMA ALANI 

1 

Ekteki haritada koordinatları verilen, içme suyu temini yapılan 

kaynaklar merkez olmak üzere 50’Ģer metre ve sondaj kuyusu 

merkez olmak üzere 100 metre mesafede çizilen alanlar Mutlak 

Koruma Alanı olarak tespit edilmiĢtir. Mutlak Koruma Alanında 

yalnız yeraltısuyu iĢletme tesisinin bulunmasına ve çalıĢmasına 

müsaade edilir, baĢka hiçbir amaç için izin verilmez. Mutlak 

Koruma Alanları çevresine uygun aralıklarla uyarı levhaları 

yerleĢtirilecek veya engelleyici mesnetler (duvar, tel, vb.) 

yerleĢtirilecektir. 

2 

Mutlak Koruma Alanı içerisinde su temin amacı ile her türlü çap 

ve derinlikte su yapısının inĢası yasaklanmıĢtır. Ancak DSĠ 

tarafından ya da DSĠ’nin izniyle ilgili idare tarafından kaynak 

geliĢtirme çalıĢmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte 

sondaj kuyusu açabilecek / açtırabilecektir.  

3 

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmıĢ bile olsalar atık suların 

Mutlak Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi 

yasaktır. 

4 

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden 

olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. 

kullanımı yasaktır.  

5 

Bu alan içerisinde ve Resmi Gazete ilan tarihinden önce DSĠ 

tarafından verilen sulama ve diğer amaçlar için verilmiĢ kuyu 

belgesi var ise, Resmi Gazete ilanından sonra kuyu belgeleri iptal 

edilecektir. 
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Çizelge 2. Mutlak Koruma Alanı DıĢında Ġlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alana ait 

bilgiler ve bu alanda uyulması gereken Ģartlar. 

 

AD NO AÇIKLAMALAR 

MUTLAK KORUMA 

ALANI DIġINDA 

ĠLAVE TEDBĠRLERĠN 

UYGULANACAĞI 

ALAN 

1 

Mutlak Koruma Alanı DıĢında Ġlave Tedbirlerin 

Uygulanacağı Alanın sınırları, yerel Ģartlar göz önünde 

bulundurularak oluĢturulmuĢ ve ekteki haritada 

gösterilmiĢtir. 

2 

Ġlan tarihinden sonra, bu alan içerisinde, kentsel 

(rekreasyon tesisleri hariç), turistik tesis, iskan, konut, 

endüstriyel faaliyetler, karayolu, demiryolu vb. kullanımı 

amacıyla hiçbir surette yapılaĢmaya izin verilmez. Ġlan 

tarihinden önce mevcut yapılaĢma alanlarında, altyapı ve 

kanalizasyon eksikse, bunların tamamlanarak atık suların 

yeraltı suyuna sızmadan koruma alanı sınırları dıĢına 

çıkartılması sağlanacaktır. 

3 

Bu alan içerisinde, kentsel, evsel ve endüstriyel katı ve sıvı 

atıkların depolanması, üretimi ve yok edilmesi yasaktır. 

Suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü deterjan, 

kimyasal madde vb. kullanımına izin verilmez. Atıkların 

(arıtılmıĢ atık sular da dâhil) koruma alanına ve yüzey suyu 

kaynaklarına dökülmesi ve deĢarj edilmesi yasaktır. 

4 

Bu alan içerisinde, her türlü madencilik (iĢletme, 

zenginleĢtirme, gang veya atık malzemenin yıkanması, taĢ 

ve mermer ocağından malzeme alınması vb.), endüstriyel 

fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, nükleer aktiviteler, 

çöp, moloz üretme/depolama/yok etme, akaryakıt, LPG 

istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme tesisleri, katı atık 

ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) 

vb. faaliyetlerin yapılması yasaktır. 

5 

Bu alan içerisinde, su temin gayesi ile her türlü çap ve 

derinlikte yeraltısuyu yapısının inĢası yasaklanmıĢtır. 

Ancak, DSĠ tarafından kaynak geliĢtirme ve yeraltı suları 

araĢtırma çalıĢmaları kapsamında her türlü çap ve 

derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir. 

6 

Bu alan içerisinde, Resmi Gazete ilan tarihinden önce ilgili 

kurumlardan izin alan ve mevcutta iĢletme ruhsatına sahip 

maden iĢletmeleri, sadece kendilerine verilen izin süresi 

sonuna kadar mevcut faaliyetlerine devam edebilirler. Bu 

iĢletmeler, iĢletme ruhsat sürelerinin bitimine kadar, bütün 

faaliyetlerinde DSĠ’nin görüĢüne tabii olmakla birlikte, 

iĢletmeden kaynaklı yeraltı suyunun kalite ve miktar 

açısından değiĢimine neden olabilecek bütün faktörlerin 

bertaraf edilmesi için her türlü önlemi almakla 

yükümlüdür. Her türlü atığın, zemin ile doğrudan 

temasının bulunmadığı taĢınabilir tanklar gibi sistemlerle 

depolanarak, yerel yönetimlerce gösterilen deĢarj 

noktalarına deĢarj etmeleri gerekmektedir. ĠĢletme 

sürelerinin bitiminden itibaren, iĢletme ruhsatları 

yenilenmeyecek ve faaliyetlerine son vereceklerdir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 12.07.2017 - 183 TOPLANTI YERĠ 
Karar Tarihi ve No : 12.07.2017 - 6497 ANTALYA 
Antalya Ġli, Manavgat Ġlçesi, Sorgun Mahallesi, Ayıgürü mevkii, Karabelen Tepe üzerinde 

yer alan, Kurulumuzun 14.03.2017 tarih ve 5955 sayılı kararıyla tescil edilen I. Derece Arkeolojik 
Sit Alanı sınırlarının yerinde yapılan incelemesinde, sit alanının kuzeybatısında yer alan 1129 
parselin bulunduğu alanın konglomera yüzeyinde seramik buluntu dıĢında herhangi bir mimari 
kalıntıya rastlanmadığı görüldüğünden sit sınırlarının I.-III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 
yeniden düzenlendiği kararımız eki 1/25000 ölçekli haritanın uygun bulunduğuna (olumlu) karar 
verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 12.07.2017 - 183 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 12.07.2017 - 6486 ANTALYA 

Antalya Ġli, KaĢ Ġlçesi, Göksu (ÇeĢme) Mahallesi sınırları içerisinde, tespit edilen 

sarnıçların, duvar ve seramik kalıntılarının bulunduğu alanın Kurulumuzun 09.03.2015 tarih ve 

3539 sayılı kararıyla tescillenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile bir bütünlük oluĢturduğu 

görüldüğünden bu sınırlara dahil edilerek sit sınırlarının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada 

gösterildiği Ģekilde yeniden belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.11.2017 - 194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.11.2017 - 6956 ANTALYA 

Antalya Ġli, Elmalı Ġlçesi, GümüĢyaka Mahallesi, ÇakmaktaĢı Mevkii’nde tespit edilen 

nekropol ve antik yerleĢim alanının kararımız eki 1/2500 ölçekli haritada sınırlarının gösterildiği 

Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.05.2016 - 145 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 17.05.2016 - 4991 ANTALYA 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde antik taĢ ocağı ve nekropol 

alanı olarak tanımlanan alanın kararımız eki 1/ 2500 ölçekli kadastral paftada sınırlarının 

gösterildiği Ģekilde I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.12.2017 - 199 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.12.2017 - 7121 ANTALYA 

Antalya ili, Elmalı Ġlçesi, Çalpınar Mah., Kızılpınar Mevkiinde, kaçak kazı yapılan alanda 

tespit edilen kültür varlıklarının I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit 

sınırının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekilde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 05.12.2017 - 196 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.12.2017 - 7011 ANTALYA 

Isparta Ġli, Yalvaç Ġlçesi, Sağır Köyü’nde, Kurulumuzun 30.11.2015 tarih ve 4281 sayılı 

kararıyla tescillenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının koordinatlarında maddi hatalar 

yapıldığı anlaĢıldığından sınır ve yeniden düzenlenen koordinatların gösterildiği karar eki 1/5000 

ölçekli haritanın uygun bulunduğuna (olumlu) karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 05.12.2017 - 196 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.12.2017 - 7012 ANTALYA 

Isparta Ġli, ġarkikaraağaç Ġlçesi, AĢağıdinek Köyü’nde, Kurulumuzun 30.11.2015 tarih ve 

4282 sayılı kararıyla tescillenen AĢağıdinek Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 

koordinatlarında maddi hatalar yapıldığı anlaĢıldığından sınır ve yeniden düzenlenen 

koordinatların gösterildiği kararımız eki 1/2000 ölçekli haritanın uygun bulunduğuna (olumlu) 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 05.12.2017 - 196 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.12.2017 - 7016 ANTALYA 

Isparta Ġli, Eğirdir Ġlçesi, Serpil Köyünde yer alan, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 15.12.2005 tarih ve 730 sayılı kararı ile tescillen, Kurulumuzun 

10.07.2017 tarih ve 6385 sayılı kararı ile güncellenen, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 

Isparta Valiliği Kadastro Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda güncel kadastral durumuna göre 

yeniden düzenlendiği kararımız eki 1/5000 ölçekli haritanın uygun bulunduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.12.2017 - 198 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.12.2017 - 7092 ANTALYA 

Burdur Ġli, Merkez Ġlçe, Akyayla Köyü, Küpeli Tarlası Mevkii’nde, kısmen mülkiyeti 

hazineye ait 119 ada 6 parselde Burdur Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Gözetleme 

Alanının kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.12.2017 - 198 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.12.2017 - 7106 ANTALYA 

Isparta Ġli, Sütçüler Ġlçesi, Çandır Köyü, Mahmut Pınarı üzeri, Körsaçlar Mevkii’nde 

tespiti yapılan antik yapı kalıntısı, teraslar, niĢ ve seramik parçalarının bulunduğu alanın I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,  sit sınırının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada 

gösterildiği Ģekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.12.2017 - 199 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.12.2017 - 7135 ANTALYA 

Antalya Ġli, Demre Ġlçesi, Belören Mahallesi, Göynük Mevkiinde, Kurulumuzun 

01.09.2016 tarih ve 5303 sayılı kararı ile belirlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 

arkeolojik ve topoğrafik alan bütününde yeniden düzenlenen 1/25000 ölçekli haritasının uygun 

bulunduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.12.2017 - 199 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.12.2017 - 7149 ANTALYA 

Antalya Ġli, Manavgat Ġlçesi, Hocalar Mahallesi, Köyyeri mevkiinde yer alan antik 

yerleĢim alanının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 05.12.2017 - 196 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.12.2017 - 7010 ANTALYA 

Isparta Ġli, Aksu Ġlçesi, Çay Mahallesi, Zindandere Mevkii’nde yer alan, Antalya Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 24.04.2003 tarih ve 5818 sayılı kararıyla I. Derece 

Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı sınırları son Ģeklini alan Zindan Mağarası Kutsal Alanı ve Roma 

Köprüsü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının koordinatlandırılıp, sayısallaĢtırılarak 

güncellendiği kararımız eki 1/25000 ölçekli haritanın uygun bulunduğuna karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 05.12.2017 - 196 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.12.2017 - 7009 ANTALYA 

Isparta Ġli, Aksu Ġlçesi, KurtuluĢ Mahallesi sınırlarında yer alan, Kurulumuzun 30.11.2015 

tarih ve 4273 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen, DeliktaĢ Mevkii 

Antik YerleĢim Alanı ve Kale I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının aynı kararla ―Korunması 

Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ olarak tescil edilen Kireççukuru Mevkii’ndeki Ģapeli de içine 

alacak Ģekilde geniĢletilerek kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekilde yeniden 

düzenlenmesinin uygun bulunduğuna karar verildi. 

 
 504/1-1 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 22 Ocak 2018 – Sayı : 30309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 05.12.2017 - 196 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.12.2017 - 7002 ANTALYA 

Burdur Ġli, Gölhisar Ġlçesi, Elmalıyurt Köyü, Delicein Mevkiinde, özel mülkiyete ait 104 

ada 1 parselde, tespit edilen Höyüğün kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada sınırlarının 

gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 10.07.2017 - 181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.07.2017 - 6389 ANTALYA 

Isparta Ġli, Sütçüler Ġlçesi, Belence Köyü sınırları içerisinde bulunan Mal Tepesi üzerinde 

tespit edilen Geç Antikçağ kalıntılarının sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada 

gösterildiği Ģekilde ―I. Derece Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 10.07.2017 - 181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.07.2017 - 6385 ANTALYA 

Isparta Ġli, Eğirdir Ġlçesi, Serpil Köyünde yer alan, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 15.12.2005 tarih ve 730 sayılı kararı ile tescilli I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı sınırlarının koordinatlandırılıp sayısallaĢtırılarak güncellendiği kararımız eki 1/5000 ölçekli 

haritanın uygun bulunduğuna (olumlu) karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 10.07.2017 - 181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.07.2017 - 6381 ANTALYA 

Isparta Ġli, Atabey Ġlçesi, Ġslamköy Köyünde bulunan  yapıların tek tek taĢıdıkları önemi 

daha da arttıran ve kentsel doku bütünlüğü oluĢturan, kültürel ve tabii çevre elemanları, yapıların 

yerleĢim biçimi, birbiri ile olan iliĢkiler, bahçe duvarları,  geleneksel mimaride en önemli 

unsurlardan biri olan yapı -açık alan iliĢkisi,  sosyal yaĢama yönelik fonksiyon dağılımı, 

bahçeleri, bitki örtüsüyle birlikte kentsel doku oluĢturduğu da anlaĢıldığından,  kararımız eki 

1/1000 ölçekli paftada sınırları gösterilen alanın ―Kentsel Sit Alanı‖ olarak belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 10.07.2017 - 181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.07.2017 - 6379 ANTALYA 

Isparta Ġli, Merkez Ġlçe, Aliköy sınırları içerisinde yer alan, Antalya Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.0.5.1990 tarih ve 760 sayılı kararıyla tescilli Kanlı Höyük I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının koordinatlandırılıp, sayısallaĢtırılarak güncellendiği 

kararımız eki 1/2000 ölçekli haritanın uygun bulunduğuna (olumlu) karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 10.07.2017 - 181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.07.2017 - 6378 ANTALYA 

Isparta Ġli, Merkez Ġlçe, Aliköy Köyü, Karatırnak Mevkiinde, Isparta Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca tespit edilen Höyüğün, kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada sınırlarının 

gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.   
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ekolojik Çalışmalar Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


