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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ve aynı madde-

nin beşinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre

borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve şirketin borsada

işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkarmaması,”

“1) Tüzel kişinin anonim şirket olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre bor-

sada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olduğuna ve şirketin borsada

işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramayacağına ilişkin

hükme,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan proje veya kat’i proje

onayının alınması.”



MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ve aynı

maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“b) Anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre

borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve şirketin borsada

işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkarmaması,”

“1) Tüzel kişinin anonim şirket olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre bor-

sada işlem görenler dışındaki paylarının nama yazılı olduğuna ve şirketin borsada işlem görmek

üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkaramayacağına ilişkin hüküm,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“c) Önlisansa konu proje kapsamında olan veya önlisansa konu projeden doğrudan et-

kilenen ancak kullanım hakkı elde edilmeyen gayrimenkulleri kullanmamak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“g) Lisansa konu proje kapsamında olan veya önlisansa konu projeden doğrudan etki-

lenen ancak kullanım hakkı elde edilmeyen gayrimenkulleri kullanmamak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Kullanım hakkı elde edilmeyen gayrimenkullere ilişkin yükümlülük

GEÇİCİ MADDE 25 – (1) Önlisans veya lisans sahibi tüzel kişilerden, bu Yönetme-

liğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (g)

bendi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin, bu hükmün yürürlüğe girdiği

tarihten itibaren altı ay içerisinde durumlarını söz konusu hükümlere uygun hale getirmeleri

için ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemleri başlatmaları zorunludur.

(2) Birinci fıkra kapsamında tanınan süre, önlisans süresi ile bu Yönetmeliğin geçici

15 inci maddesi kapsamında belirlenen süreleri etkilemez.

Ön proje onayı

GEÇİCİ MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c)

bendi çerçevesinde 31/12/2018 tarihine kadar proje ya da kat’i proje onayı yerine ön proje

onayı da sunulabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1 ve Ek-2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/11/2013 28809

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/1/2014 28896

2- 26/12/2014 29217

3- 4/2/2015 29257

4- 23/12/2015 29571

5- 22/10/2016 29865

6- 24/2/2017 29989

7- 9/6/2017 30091

8- 15/12/2017 30271
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:
YÜKSEK SEÇİM KURULU DİSİPLİN KURULLARI VE 

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, disiplin amirlerinin tayin ve tespiti, disiplin kurulla-

rının kuruluş, işleyiş ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlan-
mıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1 inci

maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Ku-

rulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlan-
mıştır. 

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Atamaya yetkili amir: Yüksek Seçim Kurulu Başkanını,
b) Başkan: Yüksek Seçim Kurulu Başkanını,
c) Başkanvekili: Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekilini, 
ç) Disiplin amiri: Yönetmeliğe ekli cetvelde disiplin amiri olarak gösterilen kişileri,
d) Disiplin cezaları: 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde sayılan disiplin cezalarını,
e) Kurul Teşkilatı: Merkez ve taşra birimlerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Kurulları

Disiplin ve yüksek disiplin kurulları
MADDE 5 – (1) Kurul Teşkilatında görev yapan tüm personel hakkında disiplin ve so-

ruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Yüksek Seçim Kurulu merkezinde
bir Disiplin Kurulu ve bir Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulur.

Disiplin kurulunun oluşumu
MADDE 6 – (1) Disiplin Kurulu; Başkan tarafından belirlenen,
a) Bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, 
b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünden bir daire başkanı,
c) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bir daire başkanı,
ç) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından bir şube müdürü,
d) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından bir şube müdürü,
olmak üzere beş üye ile varsa Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisin-

den oluşur.
(2) Yedek üyeler de yukarıdaki usule göre belirlenir.
Yüksek disiplin kurulunun oluşumu
MADDE 7 – (1) Yüksek Disiplin Kurulu; Başkanvekilinin başkanlığında Başkan tara-

fından belirlenecek;
a) Biri Danıştay, biri Yargıtay üyeleri arasından iki asıl, iki yedek üye, 
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b) Genel müdürler arasından belirlenecek bir asıl, bir yedek üye, 
c) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı,
olmak üzere toplam beş üye ile varsa Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın tem-

silcisinden oluşur.
Üyelerin görev süresi 
MADDE 8 – (1) Kurulların başkan ve üyelerinin görevlendirilme süresi 2 yıldır. Süresi

dolanların yeniden aynı süre ile görevlendirilmeleri mümkündür.
Kurullarda görevlendirilmeyecek olanlar
MADDE 9 – (1) Haklarında aylıktan kesme veya daha ağır disiplin cezası uygulanmış

olanlar, 657 sayılı Kanunun değişik 133 üncü maddesi hükümlerinden yararlanmış olsalar dahi
kurullarda görevlendirilemezler. 

(2) Yüksek Disiplin Kurulu ve Disiplin Kurulu başkan ya da üyeliği aynı kişide birleş-
mez.

Kurul toplantılarına katılamayacak olanlar
MADDE 10 – (1) Kurulların başkan ve üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye

kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, di-
siplin soruşturmasını yaptıkları veya atanmasına yetkili oldukları memurlara ait işlerle ilgili
Kurul toplantılarına katılamazlar.

Disiplin kurulunun görev alanı ve çalışma usulü
MADDE 11 – (1) Disiplin Kurulu, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerek-

tiren fiillerle ilgili olarak gönderilen dosyalar hakkında karar verir. Ayrıca ilgililere verilen
uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı yapılan itirazları inceler.  

(2) Disiplin Kurulu, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işlerde, soruş-
turma dosyasını aldığı tarihten itibaren otuz gün içinde, soruşturma evrakına göre karar verir
ve atamaya yetkili amire bildirir. 

(3) Disiplin Kurulu, itirazlarla ilgili işlerde, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin ken-
disine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararını verir.

Yüksek disiplin kurulunun görev alanı ve çalışma usulü
MADDE 12 – (1) Yüksek Disiplin Kurulu, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını

gerektiren fiillerle ilgili olarak amirler tarafından yapılan teklifleri karara bağlar. Ayrıca, kademe
ilerlemesinin durdurulması cezalarına itirazları inceler.

(2) Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin teklifleri, soruşturma dosyasının
Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesinden itibaren en geç altı ay içinde karara bağlar.

(3) Yüksek Disiplin Kurulu, kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarına yapılan iti-
razlarla ilgili işlerde, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendisine intikalinden itibaren otuz
gün içinde kararını verir.

(4) Yüksek Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden dosyaların tetkiki sırasında gerekli
gördüğü takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, kurumlardan bilgi
almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya talimatla dinletmeye, mahallinde keşif yap-
maya veya yaptırmaya yetkilidir.

Sendika temsilcileri
MADDE 13 – (1) Devlet memurunun üyesi olduğu sendika tarafından Disiplin Kurulu

ve Yüksek Disiplin Kurulu toplantılarına hangi temsilcinin katılacağı toplantı tarihinden önce
ilgili kurula bildirilir. 

(2) Sendika temsilcisine, soruşturma dosyasından suret verilir.
Kurulların çalışma usul ve esasları
MADDE 14 – (1) Kurullarda toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması,

toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp so-
nuçlandırılması, ilgili disiplin kurulu başkanı tarafından sağlanır.
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(2) Raportörlük görevi, disiplin kurulu başkanı tarafından görevlendirilen bir üye tara-
fından yürütülür. 

(3) Disiplin kurulları üye tam sayısı ile toplanır. Sendika temsilcisinin yapılan çağrıya
rağmen katılmaması toplantı yapılmasını engellemez. Raportörün açıklamaları dinlendikten
sonra işin görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlanması ve görüşmelerin yeterli görülmesi hâ-
linde açık oylamaya geçilir ve oy çokluğu ile karar alınır. Oylamada çekimser kalınamaz. Di-
siplin kurulu başkanı oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği hâlinde disiplin kurulu başkanının
bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Karar disiplin kurulu başkanı tarafından açıklanır.

(4) Karar özeti, üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.
(5) Disiplin kurullarının başkan ve üyeleri ile raportörlerin, görev başında bulunmama-

ları veya 10 uncu maddedeki sebeplerle toplantıya katılamamaları hâllerinde, kurullara bunların
vekil veya yedekleri katılır.

Kurulların ayrı bir ceza tayinine yetkisi
MADDE 15 – (1) Kurulların ayrı bir ceza tayinine yetkileri yoktur. Teklifi veya itirazı

kabul ya da reddederler.
(2) Teklifin reddi hâlinde, atamaya yetkili amir on beş gün içinde yetkisi dâhilinde başka

bir disiplin cezası verebilir.
(3) Yüksek Disiplin Kurulunca, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına yapılan

itirazın kabulü hâlinde ise disiplin kurulu, kararını gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir
veya tamamen kaldırabilir.

Kurullarda kararların yazılması ve tebliği
MADDE 16 – (1) Kararlar, karar tarihini izleyen yedi gün içinde, gerekçeli olarak, ka-

rara karşı başvuru yolları ve süreleri ile oy birliği veya oy çokluğu ile alındığı da belirtilmek
suretiyle raportörler tarafından yazılır ve kurul başkanı ile üyeler tarafından imzalanır. Karşı
oy kullananların görüşlerine de kararda yer verilir.

(2) Kurulların tüm kararları, imzaların tamamlanmasını müteakiben ilgili memura en
geç on beş gün içinde tebliğ edilir.

Kurul kararlarının uygulanması
MADDE 17 – (1) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, Disiplin Kurulu kararı

alındıktan sonra, atamaya yetkili amirce uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Amirlerinin Görev ve Yetkileri

Disiplin amirleri
MADDE 18 – (1) Kurul Teşkilatında çalışan personele uyarma, kınama ve aylıktan

kesme cezaları Ek Cetvelde gösterilen yetkili disiplin amirleri tarafından verilir.
(2) Ek Cetvelde disiplin amiri olarak tespit edilen unvanlara ait görevleri yetki ile veya

vekâleten yürütenler de bu görevi yürüttükleri sürece disiplin amirliği yetkisine sahiptir.
(3) Ek Cetvelde gösterilen disiplin amiri unvanını taşıyan birden fazla kişi olması du-

rumunda, yapılan iş bölümüne göre ilgili olan, ilgili birden fazla ise kıdemli olan disiplin amir-
liği yetkisini kullanır.

Üst disiplin amirleri
MADDE 19 – (1) Başkan, Kurul Teşkilatındaki görevli bütün memurların üst disiplin

amiridir.
(2) Kurul merkez teşkilatında birim amirleri, birimlerindeki bütün personelin diğer di-

siplin amirlerine göre üst disiplin amiridir.
(3) Üst disiplin amirleri, bu sıfatla haiz oldukları yetkileri her derecedeki memur hak-

kında doğrudan kullanabilirler.
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Disiplin amirlerinin görevleri
MADDE 20 – (1) Disiplin amirlerince, yapılan soruşturma sonucunda disipline aykırı

fiil ya da hâli tespit edilen memurlara durumun niteliği ve ağırlık derecesine göre disiplin ce-
zaları verilir.

(2) Disiplin amirlerince verilen, uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezalarına karşı
yapılan itirazın disiplin kurulunca kabulü hâlinde, disiplin amiri kararını gözden geçirerek ve-
rilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.

(3) İlgili disiplin kurullarınca kademe ilerlemesinin durdurulması veya Devlet memur-
luğundan çıkarma cezası tekliflerinin reddedildiği durumlarda, ret kararının alındığı tarihi iz-
leyen on beş gün içinde atamaya yetkili amirce başka bir disiplin cezası verilebilir.

Disiplin amirlerinin yetkileri
MADDE 21 – (1) Disiplin amirleri, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağ-

lamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği gö-
revleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları
yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre, 657
sayılı Kanunda yazılı disiplin cezalarından yetkisi dâhilinde bulunanları vermeye yetkilidirler.

(2) Özel kanunların disiplin işleriyle ilgili olarak verdiği yetkileri kullanmaya yetkili-
dirler.

(3) Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarınca reddedilen kademe ilerlemesinin durdu-
rulması cezası ile Devlet memurluğundan çıkarma cezaları yerine, ret kararlarının alındığı tarihi
izleyen on beş gün içinde 657 sayılı Kanun ile bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyul-
mak kaydıyla başka bir disiplin cezası vermeye yetkilidirler.

Disiplin amirlerinin sorumlulukları
MADDE 22 – (1) Disiplin amirleri, disiplin işlerinde kendilerine 657 sayılı Kanun ve

özel kanunlarla verilen yetkileri, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak ama-
cıyla; memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınan hakları göz önünde tutan, hakkaniyet
ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış içinde kullanmak ile yükümlüdürler. 

(2) Bu genel sorumluluğun dışında disiplin amirleri ayrıca; 
a) Memurların uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması

ve memurluktan çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davra-
nışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturmasını baş-
latarak; gerekli cezayı uygulayarak, disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını
önlemek, 

b) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı tarihi iz-
leyen on beş gün içinde vermek, 

zorundadırlar.
(3) Ancak, memurların, bu Yönetmeliğe ekli cetvelde yer alan disiplin amirlerinden bi-

risi ile birlikte işledikleri disiplin suçlarına ilişkin soruşturma, Başkan tarafından belirlenecek
disiplin amirince yapılır. Suça iştirak eden disiplin amirinin başka bir soruşturma usulüne tabi
olması hâlinde, bu hususta yetkili mercilerce yapılacak soruşturma sonucu beklenmeksizin,
memur hakkındaki soruşturma Başkan tarafından belirlenecek disiplin amirince yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanı yürütür.
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:
YÜKSEK SEÇİM KURULU SEÇİM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; seçim uzman yardımcılarının mesleğe alın-

maları, yetiştirilmeleri ve yeterlik sınavının şekli, uzmanlığa atanmaları ile seçim uzman ve
uzman yardımcılarının görev, yetki ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine,
b) 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanuna,
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Yüksek Seçim Kurulu Başkanını,
b) Daire Başkanlığı: İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığını, 
c) Giriş Sınavı: Seçim uzman yardımcılığı için yapılan yazılı ve sözlü sınavı veya yal-

nızca sözlü sınavı,
ç) Giriş Sınav Komisyonu: Seçim uzman yardımcılığı giriş sınav komisyonunu, 
d) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler ile toplamı üç ayı geçen hastalık

ve refakat izinleri hariç olmak üzere Başkanlıkta fiilen çalışılan süreyi,
e) Kurul: Yüksek Seçim Kurulunu, 
f) Kurul Teşkilatı: Merkez ve taşra birimlerini, 
g) Merkezi Sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan

Kamu Personel Seçme Sınavını,
ğ) Merkez teşkilatı: Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Seçim Hizmetleri Genel Mü-

dürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Özel
Kalem Müdürlüğünü,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ı) Tez: Seçim uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini, 
i) Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu: Uzmanlık tez konularını ve tez danışmanlarını

belirleyen, tezleri değerlendiren ve yeterlik sınavını yapan kurulu,
j) Uzman: Seçim uzmanını, 
k) Uzman Yardımcısı: Seçim uzman yardımcısını, 
l) Yeterlik Sınavı: Seçim uzmanlığı yeterlik sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığına Giriş

Uzman yardımcılığı giriş sınavı
MADDE 4 – (1) Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Uzman

yardımcılığı giriş sınavı merkezi sınav sonuçlarına göre; yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü
sınavdan oluşur.

(2) Giriş sınavı, Kurulca gerçekleştirilir. İhtiyaç duyulması halinde yazılı sınav,
ÖSYM’ye, üniversitelere ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.
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Sınav duyurusu
MADDE 5 – (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, öğrenim

dalları ve kontenjanları, sınav konuları, değerlendirme yöntemi, istenecek belgeler, başvuru
evrakının temin edileceği yerler, başvuru yeri, sınavın yeri ve zamanı, KPSS sonuçlarına göre
puan türleri ve asgari puanlar, atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı, sınava kaç kişinin çağrılacağı
ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az bir ay önce, Resmî Gazete, Kurulun
ve Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Sınava başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi

ve idari bilimler fakülteleri,
2) Fakültelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren iletişim, halkla ilişkiler, istatistik,

matematik, sosyoloji, eğitim bilimleri ve mühendislik bölümleri,
veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğ-

retim kurumlarından mezun olmak,
c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını dol-

durmamış olmak,
ç) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan merkezi sınavdan

başvuru ilânında belirtilen asgari puanı almış olmak,
d) Teknik bilgi ve özel uzmanlık gerektiren kadrolar için sınav ilânında belirtilen diğer

özel şartları taşımak,
şartları aranır.
Başvuru şekli
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ya da sınav

duyurusunda belirtilen diğer yöntemlerle yapılır. Postadaki gecikmeler ve sınav duyurusunda
belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(2) Başvurular, sınav duyurusunda belirtilen süre içerisinde doldurulan başvuru formu
ile yapılır. 

Giriş sınavına katılacakların tespit edilmesi
MADDE 8 – (1) Daire Başkanlığı tarafından başvurular incelenerek ilgililerde aranan

şartların mevcut olup olmadığı tespit edilir. Aranan şartları haiz adaylar arasından merkezi sı-
navdan en yüksek puanı alan adaydan başlanmak üzere; yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde
atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katı, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde ise
en fazla dört katı aday sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sınava
katılmaya hak kazanır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kurulun internet sitesinde ilan
edilir. 

(2) Sınava başvuran adaylara başvuru sonuçları yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.
Adayların giriş sınavına kabulü ve adaylardan istenen belgeler
MADDE 9 – (1) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan;
a) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı ya da ilgili öğretim kurumunca veya Ku-

rulca onaylı örneği,
b) Merkezi sınav sonuç belgesi,
c) Adayın özgeçmişi,
ç) İki adet vesikalık fotoğraf,
istenir.
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(2) Giriş sınavına katılacak adaylara sınav yeri ve tarihinin belirtildiği sınav giriş belgesi
verilir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

(3) Sınav giriş belgesi verilen adaylardan daha sonra katılma şartlarını taşımadığı tespit
edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Giriş Sınav Komisyonu
MADDE 10 – (1) Giriş Sınav Komisyonu; yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavları

yapmak üzere, Başkanvekilinin başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek iki Kurul Üyesi
ile bir Genel Müdür ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanından oluşur. 

(2) Giriş Sınav Komisyonu, tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar
verir. 

(3) Giriş Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu
derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda
olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir. 

(4) Kurul üyelerinin yedeği diğer kurul üyeleri, Genel Müdür ve İnsan Kaynakları Dai-
resi Başkanının yedeği, diğer genel müdür ve diğer müstakil daire başkanıdır.

(5) Giriş Sınav Komisyonunun sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.
Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, test usulü veya klasik usulde yapılabilir. Yazılı sınav

Kurul tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM’ye, üniversitelere ya da diğer kamu kurum ve ku-
ruluşlarına da yaptırılabilir. Yazılı sınavın başka bir kuruma yaptırılması halinde, protokolle
belirlenecek hükümler çerçevesinde sınavı yapan kurumun sınav ve itiraz usullerine uyulur.

(2) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek
puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday başarılı
olmuş sayılır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak ka-
zanır.

(3) Yazılı sınav sonuçları, Kurulun internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylara yazılı
veya elektronik ortamda bildirilir.

Yazılı sınav konuları
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) nu-

maralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki konular arasından ya-
pılır:

a) Anayasa hukuku, 
b) 7062 sayılı Kanun, 
c) 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, 
ç) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 
d) 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 
e) 2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi

Hakkında Kanun,     
f) 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 
g) 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu,
ğ) İdare hukuku,
h) Borçlar hukuku (genel hükümler),
ı) Medeni hukuk (genel hükümler),
i) Ceza hukuku (genel hükümler),
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j) İktisat,
1) Mikro ve makro iktisat.
2) İktisat politikası.
3) Türkiye ekonomisi.
k) Maliye,
1) Kamu maliyesi.
2) Türk vergi sisteminin genel esasları.
3) Maliye politikası.
l)  Kamu Yönetimi Grubu,
1) Yönetim bilimleri.
2) Personel yönetimi.
konularından oluşur. 
(2) Yazılı sınav, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde

belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki konulardan yapılır:
a) Genel yetenek ve genel kültür.
b) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak sınav duyurusunda belirlenen

alan bilgisi konuları.
(3) Yazılı sınavda soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye

tabi tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.
Sözlü sınav
MADDE 13 – (1) Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde, yazılı sınav

sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puan alan adaydan başlanarak giriş
sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla
aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanırlar. Sözlü sınavın yeri ve tarihi
Kurulun internet sitesinde duyurulur. Adaylara ayrıca yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.

(2) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araş-
tırması Formunu doldurarak teslim ederler.  

(3) Giriş sınavının sadece sözlü sınav olarak yapılması halinde, belirlenen KPSS puan
türüne göre yapılan başvurular arasından en yüksek puanı alan adaydan başlanarak, atama ya-
pılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı
puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

(4) Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav duyurusunda belirlenen sınav konularına ilişkin önceden hazırlanmış sorular

arasından, aday tarafından çekilecek en az üç soru ile ölçülecek bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
(5) Adaylar, Giriş Sınav Komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan,

(b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve ve-
rilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt
sistemi kullanılmaz.

(6) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin
yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

9 Temmuz 2018 – Sayı : 30473                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Giriş sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1) Giriş sınavının başarı sıralaması; yazılı sınav yapıldığı takdirde yazılı

ve sözlü sınav sonucunda alınan puanların aritmetik ortalamasına, yalnızca sözlü sınav yapıl-
ması durumunda ise sözlü sınav puanlarına göre yapılır.

(2) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak ve duyuruda belirtilen kadro sayı-
sını aşmamak suretiyle, giriş sınavında başarılı olanlar Kurulun internet sitesinde ilan edilir.
Ayrıca yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman
yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Giriş Sınav Komisyonu tarafından belir-
lenen sayıda yedek adayların isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir. 

(3) Sonuçlar, adaylara ayrıca yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.
Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler
MADDE 15 – (1) Giriş sınavını kazanan adaylar; mal bildirimi, iki adet vesikalık fo-

toğraf ile birlikte görevini devamlı yapmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun
olmadığına, adli sicil kaydının bulunup bulunmadığına ve erkek adaylar için askerlik durumuna
dair yazılı beyanlarını belirtilen süre içerisinde Daire Başkanlığına teslim ederler.

Uzman yardımcılığına atanma
MADDE 16 – (1) Giriş sınavında başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylardan

süresi içerisinde belgelerini teslim edenlerin uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.
(2) Sınav sonuç listesi ve başarılı olanlardan istenilecek belgeler, sınavın bitimini takip

eden on gün içinde sınav kurulunca, Kurulun resmi internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıca
yazılı veya elektronik ortamda bildirilir. Sınavı kazananların, ilan tarihinden itibaren yirmi gün
içinde istenilecek belgelerle birlikte Kurula başvurmaları gerekir.

(3) Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri
süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. 

(4) Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması ya-
pılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, sınav sonucunun ilanından iti-
baren altı ay içerisinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan
başlanmak üzere başarı puanı sıralamasına göre atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların
hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(5) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulun-
duğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa
dahi iptal edilir ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılarının Eğitimi ve Yetiştirilmeleri

Uzman yardımcılığı süresi
MADDE 17 – (1) Uzman yardımcılığı süresi, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan has-

talık ve refakat izinleri hariç olmak üzere adaylıkta geçen süre dâhil en az üç yıldır.
Uzman yardımcılarının yetiştirilme ilkeleri
MADDE 18 – (1) Uzman yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece

uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerler ile kurumsal kültürü kazanmaları amacıyla
yetiştirilir.

(2) Uzman yardımcıları;
a) Kurulun teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeni hakkında bilgi edinilmesi,
b) Kurulun çalışmalarına esas teşkil etmek ve analitik düşünebilme kabiliyetini geliş-

tirmek amacıyla rapor yazılması, inceleme ve araştırma yapılması,
c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve

yeteneğin kazandırılması,
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ç) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının edinilmesi,
d) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi,
e) Bilgisayar ve teknoloji kullanım becerilerinin geliştirilmesi,
f) Yurt içi veya yurt dışında görevleriyle ilgili konferans, seminer ve benzeri program-

lara katılım sağlanarak deneyim kazandırılması,
esasları gözetilerek yetiştirilir.
Yetiştirilme şekli ve esasları
MADDE 19 – (1) Uzman yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönet-
melik çerçevesinde temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimine tâbi tutulur.

(2) Uzman yardımcıları, temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programlarından sonra gö-
revlendirildikleri alanlarda araştırma ve inceleme ile diğer çalışmalara katılır.

(3) Uzman yardımcıları için adaylık eğitimi dışında Daire Başkanlığınca özel bir çalış-
ma ve yetiştirme programı hazırlanır ve bu program Başkan tarafından onaylanır.

(4) Yetiştirme programı çerçevesinde, uzman yardımcılarına mesleki konularda bilimsel
çalışma alışkanlığı ve temsil yeteneğinin kazandırılması ile yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi
için gerekli imkân sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Tezi

Tez çalışmasına başlama
MADDE 20 – (1) Uzman yardımcıları, uzman yardımcılığında fiilen iki yılı tamamla-

maları halinde uzmanlık tezi çalışmalarına başlarlar. 
Tez konusu ve danışmanının belirlenmesi
MADDE 21 – (1) Merkez teşkilatı birim amirleri, Kurulun ve birimlerinin ihtiyaç ve

öncelikleri ile uzman yardımcısının görüşünü dikkate alarak birimlerindeki her bir uzman yar-
dımcısı için belirleyecekleri bir tez konusu ve tez danışmanı önerilerini Daire Başkanlığına
bildirirler.

(2) Tez danışmanı; Kurul personeli, kurumlarının ve kendilerinin muvafakatiyle, öğre-
tim üyeleri veya diğer kamu personeli arasından belirlenebilir.

(3) Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu; bildirilen tez konularını inceler, kabul edilen tez
konularını ve danışmanlarını uzman yardımcılarına bildirir. Tez konuları kabul edilmeyen uz-
man yardımcıları Daire Başkanlığına bildirilir. Tez konuları kabul edilmeyen uzman yardım-
cıları için tez konusu belirlenmesinde  bu madde hükümleri uygulanır.

(4) Tez konusu ve tez danışmanının uzman yardımcısına tebliğ tarihi, tez konusunun
kesinleştiği tarih olarak kabul edilir. Uzman yardımcıları, bu tarihten itibaren en geç bir yıl
içerisinde tezlerini hazırlar ve birimlerine teslim ederler.

(5) Tez konusu veya tez danışmanı, zorunlu durumlarda uzman yardımcısının talebi ve
Başkanvekilinin uygun görüşü üzerine bir defaya mahsus değiştirilebilir. Tez konusunun veya
tez danışmanının değiştirilmesi tezin teslim süresini uzatmaz.

(6) Uzman yardımcıları, tez konularının ve tez danışmanlarının kendilerine tebliğ edil-
diği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde tez konusu olan çalışmanın planına yönelik bilgileri
içeren tez önerisini hazırlarlar. Tez danışmanları, tez önerilerini görüşleri ile birlikte bir hafta
içerisinde Daire Başkanlığına gönderirler. Daire Başkanlığı tez önerilerini, tez danışmanının
görüşü ile birlikte Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonunun onayına sunar ve uygun bulunması
halinde uzman yardımcılarına tebliğ edilir.

9 Temmuz 2018 – Sayı : 30473                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



(7) Tez danışmanları, tezlerin teslim edildiği tarihe kadar rehberlik ettikleri tez hakkın-
daki görüşlerini bir rapor halinde Daire Başkanlığına sunarlar. Daire Başkanlığı tarafından bu
raporlar, Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonuna gönderilir.

Tez hazırlanmasına ilişkin esaslar
MADDE 22 – (1) Tez, tez danışmanının gözetiminde bilimsel esaslara uygun olarak

hazırlanır.
(2) Tezin, bilimsel çalışma etiğine uygun olarak uzman yardımcısının görüş, değerlen-

dirme ve önerilerini içeren özgün bir eser olması gerekir. Tezin başka bir kurum ve kuruluşta
uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından
aynı şekilde incelenip savunulmamış olması gerekir. Aksi durumun tespiti halinde tez geçersiz
sayılır.

(3) Tezde yer alan görüş, değerlendirme ve önerilerin içeriği ve özgünlüğü tezi hazır-
layan uzman yardımcısına aittir. Tezler, Kurulun kurumsal görüşünü yansıtmaz.

Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi
MADDE 23 – (1) Uzman yardımcıları, tez konularının kesinleşmesini takip eden en

geç bir yıl içerisinde hazırlamış oldukları tezlerini Daire Başkanlığına teslim ederler. Analık
izni, doğum ve askerlik sebebiyle alınan aylıksız izinler ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve
refakat izinleri uzman yardımcısının talebi üzerine bu süreye dâhil edilmez.

(2) Uzman yardımcılarının hazırlamış olduğu tezler ve tezlerin elektronik ortamdaki
kopyaları Daire Başkanlığı tarafından en geç on beş gün içerisinde Tez ve Yeterlik Sınavı Ko-
misyonu üyelerine teslim edilir.

(3) Süresi içerisinde tezlerini sunmayan uzman yardımcılarına altı ayı aşmamak üzere
Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından ilave süre verilir. Bu durum Daire Başkanlığı ta-
rafından uzman yardımcısına tebliğ edilir. İlave süre içerisinde de tezlerini sunmayanlar hak-
kında 29 uncu madde hükümleri uygulanır.

Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu
MADDE 24 – (1) Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu; uzman yardımcılarının tezlerini

değerlendirmek ve yeterlik sınavlarını yapmak üzere, 10 uncu maddede belirtilen usule göre
belirlenir, toplanır ve karar alır.

(2) Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonunun sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığınca
yürütülür.

Tezin değerlendirilmesi ve kabulü
MADDE 25 – (1) Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu; uzman yardımcıları tarafından

hazırlanan tezleri, teslim aldığı tarihten itibaren iki ay içerisinde, tez danışmanlarının raporları
ile birlikte bilimsel esaslara uygunluk bakımından inceler ve uzman yardımcılarını tez savun-
masına çağırır.

(2) Uzman yardımcısı, Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu önünde tezini sözlü olarak
savunur ve tez konusu ile ilgili soruları cevaplandırır.

(3) Uzman yardımcısının tez savunmasından sonra Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu
üyeleri oylarını “başarılı” veya “başarısız” şeklinde kullanır.

(4) Tezini teslim ettiği halde, geçerli bir mazereti nedeniyle tez savunmasına girememiş
olan uzman yardımcısı için Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından ayrı bir savunma
tarihi belirlenir. Geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunmasına girmeyen uzman yardımcısı
başarısız tez vermiş sayılır.

(5) Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından tezi başarısız görülen veya başarısız
tez vermiş sayılan uzman yardımcısına tezini düzeltmesi veya yeni bir tez hazırlaması için altı
ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Yeterlik sınavı
MADDE 26 – (1) Uzmanlık tezi başarılı kabul edilen ve uzman yardımcılığında en az

üç yıl çalışan uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Bu süreye aylıksız izin
ve toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dâhil edilmez.

(2) Yeterlik sınavı, Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından yazılı ve sözlü şekilde
yapılır. Yazılı sınav Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından yapılabileceği gibi 11 inci
maddenin birinci fıkrasında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde diğer kamu kurum ve kuruluş-
larına da yaptırılabilir.

(3) Yeterlik sınavında, uzman yardımcısının;
a) Anayasa hukuku,
b) Seçim mevzuatı ile ulusal ve yabancı ülkeler seçim uygulamaları,
c) İdare hukuku ve idari yargılama hukuku,
ç) Devlet memurlarına ilişkin mevzuat,
d) Devlet teşkilatı,
e) Kamu mali yönetiminin genel esasları,
f) Bilgi edinme ve kamu etik mevzuatı,
g) Mevzuat hazırlama usul ve esasları,
ğ) Resmi yazışma usul ve esasları,
h) Bilgi güvenliği,
konularına ilişkin bilgi düzeyi ile Kurulun görev alanına giren diğer konulara ilişkin

yeterliği değerlendirilir.
(4) Yeterlik sınavına ilişkin yazılı ve sözlü sınavlar, yüz tam puan üzerinden değerlen-

dirilir. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için; yazılı ve sözlü sınavın her birinden yüz puan
üzerinden en az yetmiş puan alınması gerekir.

(5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde
geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içerisinde ikinci kez sınav
hakkı verilir.

Yabancı dil
MADDE 27 – (1) Tez savunması ve yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcısı,

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımın-
dan bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi yeterlik
sınavından itibaren en geç iki yıl içinde ibraz etmesi şartıyla yabancı dil aşamasında başarılı
olmuş sayılır.

Uzmanlığa atanma
MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan ve süresi içerisinde 27 nci maddede

belirtilen yabancı dil belgesini ibraz eden uzman yardımcısının uzman olarak ataması yapılır.
Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi
MADDE 29 – (1) Uzman yardımcılarından; verilen ilave süre içerisinde tezlerini sun-

mayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında
da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içerisinde yabancı dil ye-
terliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kuruldaki du-
rumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
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ALTINCI BÖLÜM
Görev, Sorumluluk ve Yurtdışında Eğitim

Görev ve sorumluluk
MADDE 30 – (1) Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Başkanın, Başkanvekilinin ve Kurul üyelerinin kendilerine havale ettikleri işleri in-

celeyerek kurula gerekli açıklamaları yapmak, kendi düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı
olarak bildirmek, karar taslaklarını yazmak, gerekli tutanakları düzenlemek ve Başkan, Baş-
kanvekili ve Kurul üyelerinin verecekleri diğer görevleri yerine getirmek.

b) Görev yaptığı birimin amiri tarafından verilecek görevleri yerine getirmek.
c) Çalıştıkları birimin kısa, orta ve uzun vadeli işlerinin planlamasına katkı sağlamak.
ç) Kurulun ve çalıştıkları birimin görev alanına giren mevzuat değişikliklerini takip et-

mek, mevzuatın hazırlanması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak.
d) Çalıştıkları birimin görev alanına giren uygulamalar ile bu konudaki güncel geliş-

meleri takip etmek, özel bir bilgi birikimi ve ihtisas gerektiren konularda politika üretilmesine
katkıda bulunacak önerilerde bulunmak ve projeler üretmek.

e) Yurtiçinde, yurtdışında, uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak toplan-
tılar ile çalışmaları takip etmek ve görevlendirilmeleri halinde, kurum içi ve kurumlar arası
toplantı ve çalışmalara katılmak.

f) Çalıştıkları birimin görev alanları öncelikli olmak üzere, mesleki bilgilerinin gelişti-
rilmesine katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, gerektiğinde bunların
özet ve eleştirilerini kapsayan bir raporu çalıştığı birime sunmak.

Yurtdışında eğitim
MADDE 31 – (1) Uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli

ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt
Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde araştır-
ma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak ve lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurt-
dışına gönderilebilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İtiraz
MADDE 32 – (1) Giriş sınavı ile yeterlik sınavının Kurul tarafından yapılması halinde,

sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde itiraz edilebilir. İtirazlar, ilgisine
göre Giriş Sınavı Komisyonu veya Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından itiraz süresinin
bitiminden itibaren yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Kanun,

7062 sayılı Kanun, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yö-
netmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLERİ 

ODASI AKIŞKAN GÜCÜ MÜHENDİS YETKİLENDİRME VE 

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; ülke ve toplum yararları doğrultusunda, Akışkan Gücü
(Hidrolik-Pnömatik) alanındaki tasarım, projelendirme, imalat, montaj, bakım onarım faali-
yetlerini standartlara uygun olarak gerçekleştirecek ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları
ve yeni gelişmeleri takip eden ve akışkan gücü alanında çalışacak Makina Mühendisleri Odası
üyesi Ek-1’de belirtilen meslek disiplinleri TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından
Akışkan Gücü-Hidrolik ve Akışkan Gücü-Pnömatik mühendis yetki belgeleri verilmesi esas-
larını ve koşullarını düzenler.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, akışkan gücü alanında çalışan Ek-1’de belirtilen Oda
üyelerinin mesleki yeterliliklerinin TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından belgelen-
dirilmesi koşullarını ve esaslarını kapsar. 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
(TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Oda: TMMOB Makina Mühendisleri Odasını,
b) Oyk: Oda Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
Akışkan gücü mühendis yetki belgesi

MADDE 5 – (1) Bu belge “Akışkan Gücü” alanında verilir. Belge sahibi Ek-1’de be-
lirtilen Oda üyesi Akışkan Gücü (Hidrolik/Pnömatik) alanında tasarım, projelendirme, imalat,
montaj, bakım onarım çalışmaları yapmaya yetkilidir. Belge örnekleri Ek-2’de verildiği gibi-
dir.

Akışkan gücü mühendis belgelendirme koşulları

MADDE 6 – (1) Akışkan Gücü mühendis yetki belgelerinin geçerlilik süresi her yıl
onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren 5 yıldır. Belgelerin yıllık onaylarında, belge sa-
hibi mühendisin TMMOB ve ilgili Oda Yönetmeliklerine uyması, Odasına karşı yükümlülük-
lerini yerine getirmesi kontrol edilir. Yıllık onayı yapılmayan belgeler, onaylarını yaptırıncaya
kadar geçerliliğini yitirir. Bu durum Oda tarafından ilgili birimlere bildirilir. 5 yıllık belge ge-
çerlilik süresi içerisinde belge sahibi mühendis Akışkan Gücü Mühendis Belgelendirme Kurulu
tarafından belirlenecek bir yöntem ile en az bir kez gözetime tabi tutulur. Belge geçerlilik sü-
resinin sonunda gözetim şartlarına uyan mühendisin belgesi 5 yıl süre ile yenilenir.

(2) Belgelendirme başvurusunda bulunan mühendislerin Odalara karşı yükümlülüklerini
yerine getirmiş olmaları ve Oyk tarafından belirlenen eğitim, belgelendirme sınav ve belge üc-
retlerini yatırmaları şarttır. Akışkan Gücü mühendis yetkilendirme ve belgelendirme konusunda
verilecek eğitim, belgelendirme sınavı ve belge ücretleri Oyk tarafından belirlenir.
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Akışkan Gücü Mühendis Belgelendirme Kurulu

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikle ilgili düzenlemeler hakkında Oyk’nın karar alma
sürecini hazırlayan, görüş ve öneriler sunan, gerçekleştirilecek eğitimlerin hazırlıklarını, ger-
çekleştirilmesini ve değerlendirilmesini yapan, Oyk kararı ile oluşturulan süreli bir kuruldur.

(2) Kurul, Oyk kararı ile bir Oyk üyesinin başkanlığında Akışkan Gücü Mühendis Yetki
Belgesi alma koşullarına ve 10 yıl deneyime sahip Oda üyeleri ile uzmanlar ve akademisyenler
arasından iki yıllık çalışma dönemi için belirlenir. Kurul üye sayısı 7 kişidir. Kurul Odanın ya-
zılı çağrısı ile toplanır. Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır. Kurul üyesinin kuruldan ayrılması
durumunda Oyk yeni üyenin atamasını yapar.  

(3) Oyk tarafından kurul oluşumunda şubelerin önerileri de dikkate alınarak yukardaki
koşullara uyulması kaydıyla uzmanlar ile üniversitelerden temsilcilerin yer alması hususu gö-
zetilir.

(4) Akışkan Gücü Mühendis Belgelendirme Kurulunun görevleri;
a) Bu Yönetmelik ile ilgili düzenlemeler ve faaliyetler ile ilgili Oyk’ya görüş ve öneriler

sunmak,
b) Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme kriterlerini ve başvuru

esaslarını belirlemek,
c) Akışkan Gücü Mühendis Belgelendirme Şartnamesi oluşturmak,
ç) Sınav Değerlendirme kriterlerini belirlemek,
d) Sınav soru bankasını oluşturmak ve güncellemek,
e) Belge gözetim yöntem ve kriterlerini belirlemek, 
f) Yeniden belgelendirme yöntem ve kriterlerini belirlemek,
g) Akışkan Gücü alanında meslek içi eğitimleri programlamak ve bu programlara ilişkin

esasları belirlemek,
ğ) Yetki Belgesi sınav değerlendiricilerinin belirlenmesine yönelik Oyk’ya önerilerde

bulunmak,
h) Mühendis belgelendirme sürecinde oluşabilecek itirazları değerlendirmek ve Oyk’ya

görüş bildirmek,
ı) Belgelendirme çalışmalarına ilişkin önerileri almak, değerlendirmek, geliştirmek, il-

gili mevzuatın geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmak.
Akışkan gücü mühendis belgelendirme sınav değerlendiricileri 

MADDE 8 – (1) Belgelendirme Kurulunca önerilen ve Oyk’nın atayacağı Sınav De-
ğerlendiricileri; Akışkan Gücü mühendis yetki belgesine sahip kişilerden oluşur. Bu kişiler ala-
nında en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, ger-
çekleştirilmesi ve değerlendirilmesi gibi konular Oda Merkezi tarafından yayımlanan genel-
geler aracılığıyla sağlanır.

Akışkan gücü mühendis belgelendirme sınavları

MADDE 9 – (1) Akışkan Gücü Mühendis belgelendirme sınavları Akışkan Gücü Mü-
hendis Yetkilendirme eğitimleri sonucunda gerçekleştirilir. 

(2) Akışkan Gücü Mühendis Belgelendirme Sınavları teorik ve uygulamalı sınav olarak
gerçekleştirilir. 

(3) Akışkan Gücü Mühendis Belgelendirme sınavları için başarı notu 100 üzerinden en
az 70’tir. Sınavlar sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmadan 4 sınav hakkı verilir.
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Akışkan gücü mühendis yetkilendirme eğitimleri için başvuruda istenecekler
MADDE 10 – (1) Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:
a) 1 adet fotoğraf,
b) Geçerli Oda kimliği fotokopisi,
c) Üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge,
ç) Eğitim katılım bedelini ödediğine ilişkin makbuz.
Eğitim 
MADDE 11 – (1) Hidrolik ve pnömatik mühendis yetkilendirme eğitimi içeriği şun-

lardır:
a) Hidrolik mühendis yetkilendirme eğitimi konuları şunlardır:
1) MMO Ana Yönetmeliği ve Yönetmelikleri, Oda Çalışma İlkeleri, 6769 Sınai Mül-

kiyet Kanunu,
2) Hidroliğin Temel Prensipleri,
3) Hidrolik Pompalar ve Motorlar,
4) Yön Denetim Valfleri,
5) Basınç Denetim Valfleri,
6) Akış Denetim Valfleri,
7) Oransal ve Servo Valfler,
8) Lojik Valfler,
9) Akış Bölücüler, Karşı Denge Valfleri ve Fren Valfleri,
10) Hidrolik Akümülatörler,
11) Hidrolik Aksesuarlar,
12) Hidrolik Akışkanlar,
13) Hidrolik Filtrasyon,
14) Hidrolik Sistemlerde Soğutma,
15) Hidrolik Devreler ve Hidrolik Sistem Hesapları,
16) Açık ve Kapalı Hidrolik Devreler,
17) İletim Hatları ve Bağlantı Elemanları,
18) Endüstriyel Elektronik,
19) Hidrolik Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği,
20) Uygulama.
b) Pnömatik mühendis yetkilendirme eğitimi konuları şunlardır:
1) MMO Ana Yönetmeliği ve Yönetmelikleri, Oda Çalışma İlkeleri, 6769 Sınai Mül-

kiyet Kanunu,
2) Pnömatiğin Temel Prensipleri,
3) Basınçlı Havanın Üretilmesi,
4) Basınçlı Havanın Dağıtılması,
5) Basınçlı Havanın Şartlandırılması,
6) Basınçlı Havanın Denetlenmesi,
7) Pnömatik Çalışma Elemanları,
8) Pnömatik Devre Şemaları,
9) Pnömatik Sistemlerde Sızdırmazlık, 
10) Vakum Tekniği,
11) Pnömatik Devre Uygulamaları,
12) Kaskad Devre Uygulamaları,
13) Pnömatik Uygulamalarda İş Sağlığı ve Güvenliği.
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(2) Eğitim içeriği ve süresi değişen teknik, idari ve hukuksal koşullara göre Akışkan

Gücü Mühendis Belgelendirme Kurulu önerisi ve Oyk onayı ile değiştirilebilir ve geliştirilebilir. 

Diğer konular

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda TMMOB Kanunu, TMMOB

Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ve diğer Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Akışkan

Gücü konularında Oda tarafından düzenlenen kurslara katılanlar ile adı geçen hizmetleri yü-

rütenler gerekli belgeleri sağlayarak Belgelendirme Kuruluna başvururlar. Kurulun uygun gör-

mesi halinde kurs ve sınavlara katılmaksızın belge alırlar. Kazanılmış haktan dolayı verilecek

yetki belgesi ücretleri Oyk tarafından belirlenir. Bu madde Yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihi

itibariyle 1 yıl sonra yürürlükten kalkar.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu yürütür.
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TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

(SIRA NO: 501)

Yetki

MADDE 1 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin
dördüncü fıkrasında, "Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve ce-
zaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca
açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince
yapılan adli ve idari soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara,
yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Bu bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve
esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzen-
ledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mes-
leki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi
mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu mad-
dede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili
usulleri belirlemeye yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm uyarınca, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesin-
leşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına iliş-
kin usuller 27/1/2001 tarihli ve 24300 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile tespit edilmiştir.

Açıklamanın yapılması

MADDE 2 – (1) Anılan maddenin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden;
a) 2018 yılında yapılacak açıklamaların, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerle-

rinde asılmak suretiyle 17/8/2018 ile 17/9/2018 tarihleri (bu tarihler dahil olmak üzere) arasında
Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 24/9/2018 ile 9/10/2018 tarihleri arasında ise Gelir İda-
resi Başkanlığının internet sitesinde yapılması, 

b) Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan
veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması, 

c) Yapılacak açıklamada, 31/12/2017 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/6/2018
tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev'i itibarıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra
No: 293) ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2017-31/5/2018 ta-
rihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,

ç) Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda Vergi Usul Ka-
nunu Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile belirlenen esaslara uyulması, ancak aynı Tebliğin "İnter-
net Ortamında Açıklama" başlıklı III/B bölümündeki hazırlanan listelerin gönderileceği adresler
ile ilgili açıklamaları bakımından Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıkların Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293)'nin;

1) (I-A) Bölümüne göre hazırlanan listelerin birer örneğini Gelir İdaresi Başkanlığı,
Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (III), Vergilendirme Müdürlüğü, Devlet Mahallesi Merasim
Cad. No:9/1 Çankaya/ANKARA adresine göndermeleri,
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2) (I-B) Bölümüne göre hazırlanan listelerin birer örneğini Gelir İdaresi Başkanlığı,

Tahsilât ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı II, Tahsilât Takip ve Koordinasyon Müdürlüğü, Yeni

Ziraat Mah. Etlik Cad. No:16 06110 Dışkapı/ANKARA adresine göndermeleri,

uygun görülmüştür.

Açıklama kapsamına alınmayan alacaklar

MADDE 3 – (1) Açıklama kapsamına;

a) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü

maddesi ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi uyarınca

Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına yaptıkları takas ve mahsuba

ilişkin başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyelerden ve bunlara bağlı kuru-

luşlar ile sermayesinin %50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketler-

den vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan,

b) 5216 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında daha önce uzlaşmaya gir-

memiş olan büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleri ile üyeleri belediyelerden oluşan mahalli

idare birliklerinden Hazine Müsteşarlığına borçlu olan ve 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı

Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında

Kanunun 167 nci maddesine istinaden başvuruda bulunmuş olanlara ait vadesi 31/12/2004 ta-

rihi ve öncesine rastlayan,

c) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda

ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesine göre tak-

sitlendirilen,

ç) 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam eden,

d) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-

rarnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Ka-

nunun 73 üncü maddesine göre yapılandırılması devam eden,

e) 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandı-

rılan,

f) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam eden,

g) 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı

Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kap-

samında yapılandırılması devam eden (Kanunun 5 inci maddesi kapsamındakiler dahil), 

ğ) 11/5/2018 tarihli 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırıl-

ması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre yapılandı-

rılan (Kanunun 11 inci maddesi kapsamındakiler dahil), 

alacakların alınmaması uygun görülmüştür.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Hatay 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/681 

KARAR NO : 2018/28 

MÜġTEKĠ : MUHAMMED ELMATIR, Mahmut ve Sersek oğlu, 1976 

Suriye doğumlu, 

SANIK : AHMET ARSLAN, M. Ali ve Hadice oğlu, 26/07/1972 

ANTAKYA doğumlu, HATAY, ANTAKYA, Cumhuriyet 

Mah./Köy nüfusunda kayıtlı. 

SANIK : AHMET ARSLAN, Bedrettin ve Emine oğlu, 15/04/1995 

Altınözü doğumlu, HATAY, ALTINÖZÜ HacıpaĢa Mah./Köy 

nüfusunda kayıtlı 

SUÇ YERĠ : Hatay/Merkez 

SUÇ TARĠHĠ : 14/01/2013 

KARAR TARĠHĠ : 16/01/2018 

KANUN MADDESĠ : TCK. 106/1-1, 109/2,3-b, 53, 58 

VERĠLEN CEZA : Her iki sanık hakkında tehdit veya hile kullanarak kiĢiyi 

hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraat, 

  1972 D.lu Ahmet Arslan hakkında 07/07/2015 tarihinde iĢlemiĢ 

olduğu tehdit suçundan 6 ay hapis cezası - Hak mahrumiyeti, 

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince 

Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğ 

tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yerdeki Asliye Ceza 

Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması ve iĢ bu beyanın 

tutanağa geçirilip, hakime onaylattırılması suretiyle, faaliyete geçen Adana Bölge Adliye 

Mahkemesi nezdinden Ġstinaf Kanun yoluna baĢvurulabileceğine, yasal süresi içerisinde istinaf 

yoluna baĢvurulmaması halinde hükmün kesinleĢeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 

 5817 

—— • —— 
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/544  

KARAR NO : 2017/284 

Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/10/2017 

tarihli kararı ile TCK 141/1, 62, 53/1 maddeleri gereğince hakkında 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. 

GERĠ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) kararı verilen Cemil ve Cemile oğlu, 1991 Irak 

doğumlu, sanık YASĠN CEMĠL MAHMUD tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar 

tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 5845 
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Hatay 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2017/428 

Karar No : 2018/298 

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan sanık Ġzzettin oğlu, 02/03/1991 D.lu Hakan 

SATICĠ'nın bildirdiği adreslerde bulunamadığı, MERNĠS adresinin olmadığı, baĢkaca adresinin 

tespit edilemediği anlaĢıldığından, 

Sanık Hakan SATICĠ hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 

Mahkememizin 29/03/2018 tarih 2017/428 esas 2018/298 karar sayılı kararı ile sanık 

hakkında Firar suçundan 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 66/1-a, TCK 62/1, CMK 231/5-8. 

maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetime tabi 

tutulmasına, yapılan 39 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına karar 

verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu hüküm özünün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde verilecek bir dilekçe ile 

Hatay Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yoluna gidilmediği taktirde kararın 

KESĠNLEġMĠġ sayılacağı hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

 5437 

—— • —— 
İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

ESAS NO : 2017/761 

KARAR NO : 2018/146 

KARAR TARĠHĠ : 02/03/2018 

SANIK : KAAN MURAT GEYGEL 

TC. KĠMLĠK NO : 19973150230 

BABA ADI : ĠSMAĠL 

DOĞUM TARĠHĠ : 30/01/1995 

DOĞUM YERĠ : KONAK 

SUÇU : BĠNA ĠÇĠNDE MUHAFAZA ALTINA ALINAN ALINMIġ OLAN 

EġYA HAKKINDA HIRSIZLIK, MALA ZARAR VERME. 

SUÇ TARĠHĠ : 05/08/2017 - Saat 19.40 

VERĠLEN CEZA 

Bina içinde muhafaza altına alınmıĢ olan eĢya hakkında hırsızlık suçundan 5237 sayılı 

TCK 37/1, 142/2-h, 145, 62, 53/1-a,c,d,e maddeleri gereğince 2 YIL 1 AY HAPĠS cezası ve 

TCK.nın 58/1-6 ve 7. maddeleri uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin tatbiki ve cezanın 

infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması.  

Mala zarar verme suçundan 5237 sayılı TCK 37/1, 151/1, 62, 53/1-a,c,d,e maddeleri 

gereğince 3 AY 10 GÜN HAPĠS ve TCK.nın 58/1-6 ve 7.maddeleri uyarınca mükerrirlere özgü 

infaz rejiminin tatbiki ve cezanın infazından sonra  denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı gibi zabıtaca 

yapılan araĢtırmada da yeni adresinin tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 30 

maddesi gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete ilan yoluyla tebliği, aynı 

Kanunun 31. Maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi Gazete’nin Yayın tarihinden itibaren 7 gün 

sonra tebliğin yapılmıĢ sayılacağı, kararın tebliğinin yapılmıĢ sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük 

içinde mahkememize veya bulunduğu yer mahkemesine verilecek dilekçe veya tutanağa 

geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Bölge Adliye Mahkemesi istinaf 

yoluna müracaat edilebileceğine, sürenin geçmesinden sonra istinaf yoluna baĢvurulmazsa kararın 

kesinleĢip infaza verileceği ilanen tebliğ olunur. 5514 



9 Temmuz 2018 – Sayı : 30473 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31 

 

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/281 

KARAR NO : 2018/171 

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve 

karar numarası yazılı 22/03/2018 tarihli ilamı ile 155/2 maddesi gereğince iki kez 1 YIL 6 AY 

HAPĠS, 1200 TL ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılan PaĢa ve CanpaĢa oğlu, 01/06/1968 

doğumlu, Erzurum, Ġspir, Petekli Mah./köy nüfusuna kayıtlı ERDOĞAN ÖRNEK tüm aramalara 

rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 5847 

—— • —— 

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/220 

KARAR NO : 2018/186 

Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, cebir tehdit ve hile kullanarak kiĢiyi 

hürriyetinden yoksun kılma suçundan Emın Rafael oğlu, Masma’dan olma, 08/04/1981 doğumlu, 

Azerbeycan uyruklu, Sanık EMIN ALIYEV hakkında, Ġst. C. BaĢsavcılığının 2015/20150 C. Sav. 

Esas nolu, 13/05/2015 tarihli iddianamesiyle Mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık 

duruĢması sonunda: 

GEREĞĠ DÜġÜNÜLDÜ: Sanık Emın Alıyev hakkında, 

1 - Sanığın, Çocuğun cinsel istismarı suçunu iĢlediği sabit görülmekle eylemine uyan 

TCK 103/1-2, TCK 53. maddesinin 1, 2 ve 3 fıkraları gereğince 3 YIL HAPĠS CEZASI, 

2 - Sanığın, KiĢi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu iĢlediği sabit görülmekle, 

eylemine uyan TCK 109/2, 109/3-f, 109/5, 53. maddesinin 1, 2 ve 3 fıkraları gereğince 6 YIL 

HAPĠS CEZASINA, dair hükmü sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığından karar tebliğ 

edilmemiĢtir. 

Bu itibarla gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmıĢ ve kesinleĢmiĢ sayılmasına 

karar verildi. 5848 

—— • —— 

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/603 

KARAR NO : 2016/672 

Kullanmak Ġçin UyuĢturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, 

Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Ġstanbul Kapatılan 74. Asliye Ceza Mahkemesinin 

(mahkememize aktarılmakla mahkememizin yukarıda esas ve karar sırasına kaydı yapılmıĢtır.) 

15/12/2016 ve 2016/404 esas 2016/654 karar sayılı ilamı hakkında Beraat karar verilen sanık 

Kacirvali ve Mükünans oğlu, 1974 Tiflis doğumlu, GÜRCĠSTAN uyruklu NOPALI 



Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2018 – Sayı : 30473 

 

AKHMEDOV tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ olup, gerekçeli karar ve C. Savcısının istinaf 

dilekçesi sanığa tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf 

dilekçesinin RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar 

verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 5849 

—— • —— 

Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/491 

KARAR NO : 2015/876 

DAVACI : K.H. 

KATILAN : Laurence Monıque Morısı, Daniel ve Danielle kızı, 03/12/1965 

Fransa dlu, Saphir Otel Tekirova Kemer/Antalya adresinde oturur. 

SUÇ : Hakaret, Tehdit 

SUÇ TARĠHĠ : 01/07/2011 

SUÇ YERĠ : Kemer 

KARAR TARĠHĠ : 13/11/2015 

Katılana karĢı sanık Tuncer Tunç hakkında tehdit suçundan hakkında 6 ay 7 gün hapis 

cezasına hükmedildiği, hakaret suçundan 1,860 TL adli para cezasına hükmedildiği yapılan 

araĢtırmalara rağmen katılan bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri 

gereğince hükmün katılana ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 5850 

—— • —— 

Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/310  

KARAR NO : 2017/380 

Basit Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 26/10/2017 

tarihli ilamı ile 106/1-2. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ 

BIRAKILMASI NEDENĠYLE DENETĠMLĠ SERBESTLĠK (CMK 231/8) cezası ile 

cezalandırılan Ahmet ve Hayriye kızı, 05/10/1960 doğumlu, Ġzmir, KarĢıyaka, Donanmacı 

Mah./köy nüfusuna kayıtlı FATMA ġANLIER WARNOS tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, 

GEREKÇELĠ KARAR tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 5851 
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İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2002/946  

KARAR NO : 2003/433 

SANIKLAR : 1 - DURSUN AHMETOĞLU, Ahmet ve Cevahir oğlu, 

Gürcistan 1959 doğ. Gürcistan vatandaĢı 

  2 - AZĠZ YUSUFOĞLU, Yusuf oğlu, Simzar'dan olma 1972 

doğ. Gürcistan vatandaĢı 

SUÇ : Kilit kırmak suretiyle hırsızlığa tam teĢebbüs 

SUÇ TARĠHĠ : 09/04/2002 

TEVKĠF TARĠHĠ : 09/04/2002 Her iki sanık için 

TAHLĠYE TARĠHĠ : 07/07/2002 

KARAR TARĠHĠ : 07/04/2003 

EK KARAR TARĠHĠ : 31/10/2005 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıkların eylemine uyan TCK. 493/1, 62, 522/1 maddeleri 

uyarınca 2'Ģer sene 8'er ay müddetle hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanıkların nezarette ve 

tutuklulukta kaldıkları sürelerin TCK. 40. maddesi gereğince cezalarından mahsubuna, keĢif 

gideri 129.830.000-TL ile 2 davetiye gideri 6.000.000-TL yargılama giderinin sanıklardan 

müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydına dair sanıkların yokluklarında isteme uygun 

Cumhuriyet Savcısının huzuruyla Yargıtay yolu açık olmak üzere karar verilmiĢ, 

31/10/2005 tarihli ek karar ile TCK. 142/1-b, 35/2 maddelerine göre 1 yıl süre ile hapsine, 

tutukluda ve varsa nezarette geçen günlerin TCK. 16 ve 63 maddelerine göre cezasından 

mahsubuna dair sanığın yokluğunda dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda itirazı kabil 

olmak üzere karar verilmiĢtir. 

Yapılan tüm aramalara rağmen tebligata açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ iĢlemi 

yapılamadığından anılan iĢbu hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. ve müteakip 

maddeleri gereğince ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, Ġlanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından (15) onbeĢ 

gün sonra tebliğ iĢlemi yapılmıĢ sayılmasına, ilan masrafının mahkeme masrafları ile birlikte 

sanıklardan tahsiline dair ilan olunur. 5842 

————— 

ESAS NO : 2010/305  

KARAR NO : 2012/737 

SANIK : VOLĠD AHAMAD, Hasan ve Khadija oğlu, 1974 Filistin 

doğ. Filistin'de Gaza Salame 213 N: 57 adresinde oturur. 

Türkiye'de Kumkapı-Beyazıt yakınında kalır. 

GÖZETĠM TARĠHĠ : 25/10/2010-01,30/ 25/10/2010-14,00 

TUTUKLAMA TARĠHĠ : 26/10/2010 

TAHLĠYE TARĠHĠ : 24/12/2010 

SUÇ : Göçmen Kaçakçılığı Yapma 

SUÇ TARĠHĠ : 24/10/2010 
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SUÇ YERĠ : ĠSTANBUL 

KARAR TARĠHĠ : 09/11/2012 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eylemine uyan TCK. 79/1-b, CMK.nun 223/2-e 

maddesi uyarınca BERAATĠNE, 

CMK. 141/2. Maddesi uyarınca sanığın tutukluda geçirdiği süre için tazminat hakkının 

bulunduğunun kendisine bildirilmesine, 

Sanık hakkında mahkememizin 24/12/2010 tarihli ara kararı ile verilen adli kontrol 

tedbirinin KALDIRILMASINA karar verilmiĢ olup, bu karar Cumhuriyet Savcısı ADEM 

MERAL tarafından 15/11/2012 tarihinde temyiz edilmiĢtir. 

Yapılan tüm aramalara rağmen tebligata açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ iĢlemi 

yapılamadığından anılan iĢbu hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. ve müteakip 

maddeleri gereğince ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, Ġlanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından (15) onbeĢ 

gün sonra tebliğ iĢlemi yapılmıĢ sayılmasına dair ilan olunur. 5843 

————— 

ESAS NO : 2016/439  

KARAR NO : 2016/403 

SANIK : KEMAL KAPLAN, Aydemir ve Zakire oğlu, 1981 doğ. 

KırĢehir Akçakent ÖdemiĢli ky. Nüfusuna kayıtlı, T.C. No: 

25801215958 suç tarihinde 1. Zh. Tug. Top. Tb. K.lığında 

görevli tertip Top. Er. 

SUÇ : Firar 

SUÇ TARĠHĠ : 23/11/2002-31/03/2003 

KARAR TARĠHĠ : 21/04/2016 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ġstanbul/Hasdal 3. Kolordu Komutanlığı Askeri 

Mahkemesinin 2016/197 esas 2016/213 karar sayılı dosyası mahkememize devredilmiĢ olup, 

mahkememizin 2016/439 esas 2016/403 karar sayısını almıĢ olmakla; yukarıda açık kimliği yazılı 

sanığın eylemine uyan Askeri Ceza Kanununun 66/1-a ve 765 sayılı TCK. 59/2 maddeleri 

uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına iliĢkin Kara Kuvvetleri Komutanlığı 

Ġstanbul/Hasdal 3. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 07/03/2008 tarih 2003/900 Esas 

2008/342 sayılı kararının sanığın beĢ yıllık denetim süresi içinde kasten yeni bir suç iĢlemediği 

anlaĢıldığından CMK. 231/10 ve 223/8 maddesi uyarınca ORTADAN KALDIRILARAK 

DAVANIN DÜġMESĠNE, karar kesinleĢtiğinde onaylı bir suretin Adli Sicil Müdürlüğüne 

gönderilmesine karar verilmiĢtir. 

Yapılan tüm aramalara rağmen tebligata açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ iĢlemi 

yapılamadığından anılan iĢbu hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. ve müteakip 

maddeleri gereğince ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, Ġlanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından (15) onbeĢ 

gün sonra tebliğ iĢlemi yapılmıĢ sayılmasına dair ilan olunur. 5844 
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Solhan Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2017/32  

Karar No : 2018/99 

Mahkememizce Sanık Necva NEBU hakkında "Terk etme" suçundan açılan kamu davası 

uyarınca yapılan yargılama neticesinde 15/02/2018 tarihinde verilen 2017/32 Esas ve 2018/99 

sayılı kararı ile sanık hakkında TCK 97/1 maddesi gereğince sanık Necva NEBU’nun iĢlediği 

anlaĢılan yaĢı itibariyle korunmaya muhtaç çocuğunu Terk Suçundan eyleminden dolayı 4 ay 5 

gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında hükmolunan cezasının 2 yılın altında 

hapis cezası olması, kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına sanığın rıza göstermesi, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde 

kiĢilik özellikleri itibarıyla yeniden suç iĢlemeyeceği kanaatine varıldığından 6008 sayılı Yasa ile 

değiĢik 5271 sayılı CMK’nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ 

BIRAKILMASINA, Katılan Kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bingöl Ġl Müdürlüğü 

kendisini vekille temsil ettirdiğinde karar tarihinde yürürlükte olan A.A.Ü.T.'nin 14. Maddesi 

gereğince 2.180,00 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 

verilmesine, Yargılama gideri olan 93,80 TL'nin sanıktan alınarak Hazineye gelir kaydına karar 

verilen kararın Zemci ve Medine kızı, 1993 doğumlu, Suriye ili Afra nüfusuna kayıtlı Necva 

NEBU’nun bilinen tüm adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, tüm aramalara 

rağmen bulunamadığı, sanığa ait MERNĠS adresi de bulunmadığı, Mahkememiz hükmünün 7201 

sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ GAZETE’DE 

ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - ĠĢbu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı. 7 

gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve 

bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle yahut denk bir 

mahkemeye aynı Ģekilde baĢvurmak suretiyle Bingöl Ağır Ceza Mahkemesine itiraz, yolu açık 

olmak üzere karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 6043 

—— •• —— 
Yargıtay 11 Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2018/1253 

Suç : Vergi Usul Kanununa muhalefet 

Suç T. : 2006 - 2007 - 2008 yılları 

Sanık : Bülent SAATÇIOĞLU (Naci oğlu Sevgi'den olma 15/03/1979 doğumlu)     

648 sokak No: 39 EĢrefpaĢa Konak/ĠZMĠR adresinde ikamet eder. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ġzmir 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nden verilen 

03/12/2012 gün ve 2012/669 E. 2012/1926 K. Sayılı mahkumiyet hükmünün sanıklar tarafından 

temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen 

son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanıklar Tamer 

IġIK, Sanık Burak IġIK ve Bülent SAATÇIOĞLU tarafından temyiz edildiği, sanık Bülent 

SAATÇIOĞLU'na, tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 

28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay 

Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın ONAMA isteyen 24/01/2018 gün ve 11-2013/98035 sayılı 

tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 6047/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELĠF MALZEME AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ELĠ. ĠĢletme Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. 

No. 111 45500 Soma/MANĠSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik Posta Adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 
 

Ġhalenin - Niteliği - Türü Ġ.K No Dosya No 

Ġhale Tarih 

Saati 

Teslim 

Süresi 

1 2.500.000 Adet Kömür Torbası Alımı 339297 2018-1069 
26.07.2018 

14.00 
60 Gün 

2 15 Adet Havalandırma Fan Sistemi Alımı 339314 2018-1070 
26.07.2018 

14.30 
60 Gün 

3 48 Kalem Komatsu Yedeği Alımı 339323 2018-1071 
26.07.2018 

15.00 
120 Gün 

4 5 Kalem DikiĢsiz Bakır Çekme Boru Alımı 339336 2018-1072 
26.07.2018 

16.00 
90 Gün 

 

b) Teslim Yeri : ELĠ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim Tarihleri : SipariĢ mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : ELĠ ĠĢletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı bedeli; ELĠ ĠĢletmesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir 

ve 60.-TL karĢılığı temin edilebilir. Ġhaleye katılacak olanların Ģartname satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 

en az 30 gün olmalıdır. 

8 - ĠĢletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun Ġstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 6044/1-1 
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25.000 ADET UIC 60 RAYA UYGUN B70 BETON TRAVERS  

SATIN ALINMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/326243 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 Alsancak/ 

ĠZMĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : tcddihale35@gmail.com 

d) Ġnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 

2 - Ġhale konusu malın 

     adı ve miktarı : 25.000 adet UIC 60 raya uygun B70 beton travers. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 20.07.2018 Tarihi Cuma Günü Saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- 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. 5871/1-1 

—— • —— 
HASSAS ÖLÇME TEZGAHININ MODERNĠZASYONU ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/334862 

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 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 1 adet Leitz PMM 12 10 6 Hassas Ölçme Tezgahının 

Modernizasyonu iĢi teknik Ģartnameye göre 

yaptırılacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu, 

b) Tarihi ve saati : 23.07.2018 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

23/07/2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

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

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 5939/1-1 
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YG - AG ELEKTRĠK ġEBEKESĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 
Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımızın 
sorumluluğu altında yapılacak olan Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi (I. Etap) alanına ait, 
YG - AG elektrik Ģebekesi yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 
olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 
edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Cumhuriyet Mah. ġehit N. Cinsoy Sokak 60. Yıl 
ĠĢhanı No: 2 Merkez/ÇANKIRI 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik ġebekesi ve Kamera Sistemi 

Yapım ĠĢi 
b) Yapılacağı yer : Çankırı Yakınkent 
c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 

en geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 
baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 31/10/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) KeĢif Bedeli (2018 TedaĢ B.F. ile) : 8.756.000 TL 
f) Geçici Teminatı : 612.920 TL 
3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu 
Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 24/07/2018 - Saat 10.00 
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 
4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 
Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 
gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az %80’ i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 
sunulması gerekmektedir 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, Ģalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG - OG dağıtım Ģebekesi 
veya harici aydınlatma Ģebekesi yapımı iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 
iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan 

alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan 

teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az %51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 

155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen 

gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler 

dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında 

veya Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Cumhuriyet 

Mah. ġehit N. Cinsoy Sokak 60. Yıl ĠĢhanı No: 2 Merkez/ÇANKIRI adreslerinde görülebilir veya 

350 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi 

kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca 

konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 5996/2-2 
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YG-AG ELEKTRĠK ġEBEKESĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG 

elektrik Ģebekesi yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere 

iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Hükümet Cad. Artuklu ĠĢhanı Kat: 6 No: 12 Mardin 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik ġebekesi Yapım ĠĢi 

b) Yapılacağı yer : Mardin 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 

en geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 30/11/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2018 TedaĢ B.F. ile) : 5.349.300 TL 

f) Geçici Teminatı : 374.451 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 26/07/2018 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, Ģalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım Ģebekesi 

veya harici aydınlatma Ģebekesi yapımı iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 



9 Temmuz 2018 – Sayı : 30473 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 
D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az %51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 
G) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.  

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 

155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen 
gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler 

dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında 

veya Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Hükümet Cad. Artuklu 

ĠĢhanı Kat: 6 No: 12 MARDĠN adreslerinde görülebilir veya 350 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir 
Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi 

kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca 

konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 5997/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 03.07.2018     Karar No: 7169 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O.  

• MERKEZĠ ve 

TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100, Çankaya/ 

ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 15.12.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 45.640 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠLLER : Diyarbakır, Adıyaman 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/L42-c1, c3, c4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiĢ 

bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiĢ ve ġirkete;  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beĢ yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiĢtir. 

 6032/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 03.07.2018     Karar No: 7168 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZĠ ve 

TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100, Çankaya/ 

ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 12.12.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 32.058 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠLLER : Tekirdağ, Kırklareli 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/F19-a1, a2, a3 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiĢ 

bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiĢ ve ġirkete;  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beĢ yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiĢtir. 

 6033/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 03.07.2018     Karar No: 7166 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZĠ ve 

TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100, Çankaya/ 

ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 12.12.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 39.234 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Kırklareli 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/E18-c1, c2, c3 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiĢ 

bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiĢ ve ġirkete;  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beĢ yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiĢtir. 

 6034/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 21.06.2018     Karar No: 7158 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Valeura Energy (Netherlands) B.V. 

• MERKEZĠ ADRESĠ : Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076 AZ Amsterdam The 

Netherlands 

• TEBLĠGAT ADRESĠ : Ġran Cad. No: 21/448   06680 Kavaklıdere/ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 25.08.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 12.160 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠLĠ : Tekirdağ 

• PAFTA NUMARASI : F18-d3 

KARAR: 

Valeura Energy (Netherlands) B.V.’nin Tekirdağ ilinde 12.160 hektarlık F18-d3 paftası 

için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 6035/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 03.07.2018     Karar No: 7167 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZĠ ve 

TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100, Çankaya/ 

ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 12.03.2018 
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RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 28.905 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Kırklareli 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/E18-d1, d2 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiĢ 

bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiĢ ve ġirkete;  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beĢ yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiĢtir. 

 6036/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 21.06.2018     Karar No: 7159 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Öz Oil Petrol Rafineri Madencilik ĠnĢaat Tic. San. A.ġ. 

• MERKEZĠ ADRESĠ : ReĢit Galip Cad. No: 24/6 GaziosmanpaĢa Çankaya/ 

ANKARA 

• TEBLĠGAT ADRESĠ : Güzelyalı Mah. Anadolu Lisesi Cad. No: 42-1 Sarı Kent 

Sitesi A Blok Kat: 1 Daire: 1   01170 Çukurova/ADANA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 07.12.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 12.160 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠLĠ : Tekirdağ 

• PAFTA NUMARASI : F18-d3 

KARAR: 

Öz Oil Petrol Rafineri Madencilik ĠnĢaat Tic. San. A.ġ.’nin Tekirdağ ilinde 12.160 

hektarlık F18-d3 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 

sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu 

maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 6037/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 21.06.2018     Karar No: 7161 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Tekirdağ Enerji Sanayi ve Ticaret A.ġ. 

• MERKEZ VE 

TEBLĠGAT ADRESĠ : Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. 

No: 36/6 Üsküdar/ĠSTANBUL 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 08.12.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 12.160 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠLĠ : Tekirdağ 

• PAFTA NUMARASI : F18-d3 
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KARAR: 

Tekirdağ Enerji Sanayi ve Ticaret A.ġ.’nin Tekirdağ ilinde 12.160 hektarlık F18-d3 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 6038/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 21.06.2018     Karar No: 7157 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANLARI : 1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation 

  2) Pinnacle Turkey Inc. 

  3) Statoil Banarlı Turkey B.V. 

• MERKEZ ADRESLERĠ : 1) Sea Meadow House PO Box 173 Road Town Tortola 

VG1110 British Virgin Islands 

  2) Omar Hodge Building, 3 rd Floor, PO Box 933, Road 

Town, Tortola Ġngiliz Virgin Adaları VG1110 

  3) Conradstraat 38, Groot Handelsgebouw, Entrance D, Unit 

D6.128, 3013 AP Rotterdam P.O. Box 322, 3000 AH 

Rotterdam/HOLLANDA 

• TÜRKĠYEDEKĠ 

   ADRESLERĠ : 1) Ġran Caddesi No: 21/448   06880 Kavaklıdere, 

Çankaya/ANKARA 

  2) Çukurambar Mah. 1480 Sok. No: 2 Besa Kule B Blok 

D: 54 Çankaya/ANKARA 

  3) Büyükdere Cad. Bahar Sok. No: 13 River Plaza Kat: 4   

34394 Levent, ġiĢli/ĠSTANBUL 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 12.12.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 12.160 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠLĠ : Tekirdağ 

• PAFTA NUMARASI : F18-d3 

KARAR: 

Thrace Basin Natural Gas Türkey Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Statoil Banarlı 

Turkey B.V.’nin Tekirdağ ilinde 12.160 hektarlık F18-d3 paftası için müĢterek petrol arama 

ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatları incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine 

karar verilmiĢtir. 6039/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 21.06.2018     Karar No: 7160 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Traoil Doğal Enerji Kaynakları AraĢtırma ve Üretim San. 

Tic. A.ġ. 

• MERKEZĠ VE  

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Altıntepsi Mah. Tekin Cad. Miyensera Sitesi D Blok      

No: 3/3A BayrampaĢa/ĠSTANBUL 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 11.12.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı  
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• YÜZÖLÇÜMÜ : 12.160 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠLĠ : Tekirdağ 

• PAFTA NUMARASI : F18-d3 

KARAR: 

Traoil Doğal Enerji Kaynakları AraĢtırma ve Üretim San. Tic. A.ġ.’nin Tekirdağ ilinde 

12.160 hektarlık F18-d3 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 

10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 6040/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 03.07.2018     Karar No: 7173 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZĠ ve 

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100, Çankaya/ 

ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 15.12.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 59.249 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠLLER : Hakkari 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/N51-b 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiĢ 

bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiĢ ve ġirkete;  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beĢ yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiĢtir. 

 6041/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 03.07.2018     Karar No: 7172 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZĠ ve 

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100, Çankaya/ 

ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 05.12.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 23.642 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠLLER : Diyarbakır 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/L43-c1, c2 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiĢ 

bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiĢ ve ġirkete;  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beĢ yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiĢtir. 

 6042/1-1 
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Beykoz Üniversitesinden: 

ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri 

alınacaktır. 

BaĢvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi 

Rektörlüğü’ne Ģahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan baĢvurular ve 

e-posta yolu ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. BaĢvurular için gerekli bilgi, belge ve 

baĢvuru Ģartları aĢağıda yer almaktadır. 

Adres: 

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü 

Vatan Caddesi No: 69   34805 Kavacık, Beykoz, ĠSTANBUL 

Tel: 444 25 69 
 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

Bölüm/Program Unvan Sayı Aranan ġartlar 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(Ġngilizce) 

Prof. Dr. 1* 

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği alanında lisans derecesi olmak veya 

bu alanlardan birinde doktora yapmıĢ olmak. 

ĠĢletme 

Mühendisliği 

(Ġngilizce) 

Prof. Dr. 1* 

Mühendislik dallarından birinde lisans derecesi 

olmak veya doktora yapmıĢ olmak, giriĢimcilik 

deneyimi ve endüstride yöneticilik deneyimi 

olmak. 

Sanat ve Tasarım Fakültesi 

Bölüm/Program Unvan Sayı Aranan ġartlar 

Grafik Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi 1 

Lisans, yüksek lisans ve/veya doktorasını Grafik 

Tasarım, Görsel ĠletiĢim Tasarımı, Resim, Görsel 

Sanatlar ya da Sanat ve Tasarım alanlarından 

birinde yapmıĢ olmak. 

ĠĢletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 

Bölüm/Program Unvan Sayı Aranan ġartlar 

Lojistik Yönetimi 

(Ġngilizce) 
Dr. Öğr. Üyesi 1* 

Yüksek lisans ve doktorasını Üretim Yönetimi 

alanında yapmıĢ olmak. Lojistik konusunda 

çalıĢmalarda bulunmak. 
 

* Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik" 

gereğince belirlenen, Ġngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koĢulu 

aranmaktadır. 
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PROFESÖR KADROSUNA BAġVURU ġARTLARI 

1. Adayın baĢvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletiĢim bilgilerini 

içeren dilekçe 

2. ÖzgeçmiĢ (YÖK formatında) 

3. Adli Sicil Kaydı 

4. 2 adet fotoğraf 

5. Nüfus cüzdanı sureti 

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 

7. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora) 

8. Doçentlik belgesinin tasdikli sureti 

9. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi 

10. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalıĢmalarını, Üniversite 

Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Pdf formatında hazırlanmıĢ CD. 

Adayların yukarıdaki belgeleri içeren 6 (altı) adet dosya ve Pdf formatında hazırlanmıĢ 

olan CD ile teslim etmeleri gerekmektedir. 

NOT: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması gerekmektedir. 

DOKTOR ÖĞRETĠM ÜYESĠ KADROSUNA BAġVURU ġARTLARI 

1. Adayın baĢvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletiĢim bilgilerini 

içeren dilekçe  

2. ÖzgeçmiĢ (YÖK formatında) 

3. Adli Sicil Kaydı 

4. 2 adet fotoğraf 

5. Nüfus cüzdanı sureti 

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 

7. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora) 

8. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi 

9. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalıĢmalarını, Üniversite 

Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında hazırlanmıĢ CD. 

Adayların yukarıdaki belgeleri içeren 4 (dört) adet dosya ve PDF formatında hazırlanmıĢ 

olan CD ile teslim etmeleri gerekmektedir. 

NOT: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması gerekmektedir. 6061/1-1 
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Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

5772 sayılı Kanunla değiĢtirilen 23.,25., ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koĢulların yanında 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 

Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Ölçütleri Yönergesinde belirtilen Ģartları sağlayanlar arasından öğretim üyesi alınacaktır.  

A- PROFESÖR BAġVURU ġARTLARI 

BaĢvuruda bulunacak adayların baĢvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon 

numaraları ve yazıĢma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire 

BaĢkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan ―Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan 

Hesaplama‖ tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmiĢini, Nüfus 

Cüzdan Örneğini, Personel Daire BaĢkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik 

SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet 

fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan 

veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalıĢmıĢlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve 

yüksek lisans diplomasını, Doktora baĢarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya 

onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim 

faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalıĢmalarını veya yüksek lisans 

çalıĢmalarını kapsayan 6 (Altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığı’na 

baĢvurmaları gerekmektedir.  

B- DOÇENT BAġVURU ġARTLARI 

BaĢvuruda bulunacak adayların baĢvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon 

numaraları ve yazıĢma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire 

BaĢkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan ―Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan 

Hesaplama‖ tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmiĢini, nüfus 

cüzdan örneğini, Personel Daire BaĢkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik 

SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet 

fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan 

veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalıĢmıĢlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve 

yüksek lisans diplomasını, Doktora baĢarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, 

bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel 

Daire BaĢkanlığına baĢvurmaları gerekmektedir.  
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C- DOKTOR ÖĞRETĠM ÜYESĠ BAġVURU ġARTLARI 

BaĢvuruda bulunacak adayların baĢvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon 

numaraları ve yazıĢma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire 

BaĢkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan ―Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doktor Öğretim Üyeliğine Açıktan Atanma veya 

Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama‖ tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak 

eklenmesi, özgeçmiĢini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire BaĢkanlığının web sayfasının 

Formlar kısmındaki Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formunu (açıktan veya naklen 

atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim 

beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalıĢmıĢlığı varsa 

hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora baĢarı belgesini, bilimsel çalıĢma 

ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosya ile birlikte ilgili akademik birimlere baĢvurmaları 

gerekmektedir.  

- Tüm baĢvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde Ģahsen veya posta ile 

yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan baĢvurulardan 

kurumumuz sorumlu olmayacaktır. BaĢvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.  

- Profesörlüğe baĢvuracak adaylar yayınları arasında baĢlıca araĢtırma eserini bilimsel 

dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir. 

- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.  

 

Birimi Anabilim Dalı Unvanı Adedi Der Açıklama 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Ġç Hastalıkları 

HemĢireliği 
Profesör 1 1 

Dahili Hastalıklar HemĢireliği 

alanında doçentliğini almıĢ 

olmak, yaĢlılık ve KOAH’ta 

depresyon ve biliĢsel durum 

konularında çalıĢmıĢ olmak. 

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Eskiçağ Tarihi Doçent 1 1 

Ġlgili alanda doçentliğini 

almıĢ olmak, Kars ve çevresi 

üzerine çalıĢmıĢ olmak 

Tıp 

Fakültesi 

Kalp ve 

Damar 

Cerrahisi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 
Ġlgili alanda uzmanlığını 

yapmıĢ olmak. 

Tıp 

Fakültesi 
Tıbbi Patoloji 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 
Ġlgili alanda uzmanlığını 

yapmıĢ olmak 

Tıp 

Fakültesi 
Acil Tıp 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 
Ġlgili alanda uzmanlığını 

yapmıĢ olmak 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.03.2013 - 59 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.03.2013 - 685 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Akkese Köyü sınırları dâhilinde bulunan ve ġanlıurfa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.05.2008/646 sayılı kararı ile I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Akkese (HanefiĢ) Kaya Kilisesi ve Kaya Mezarları sit 

alanı sınırlarının sayısallaĢtırılması ve sit alanı koruma ve kullanma Ģartlarının belirlenmesini 

konu alan ġanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 01.03.2013 

tarihli tespit raporu ve ġanlıurfa Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü’nün 

25.02.2013/2544 sayılı görüĢ yazısı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, tescil fiĢi ve öneri 

1/5000 ölçekli sit alanı haritası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Akkese Köyü sınırları dâhilinde bulunan Akkese (HanefiĢ) 

Kaya Kilisesi ve Kaya Mezarları I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli 

koordinatlı haritada gösterildiği Ģekli ile yeniden belirlenmesine ve tescilinin devamına, 

hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna,  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı Ġlke 

Kararı doğrultusunda: 

Akkese (HanefiĢ) Kaya Kilisesi ve Kaya Mezarları I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Koruma ve Kullanma ġartlarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Yeni yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama koruma 

bölge kurulunca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut 

ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2018 - 228 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 01.06.2018 - 4373 SĠVAS 

Dosya No : 60.07.53 

Tokat Ġli, Zile Ġlçesi Büyüközlü Köyü’nde yapılması planlanan çeĢmenin Kayseri Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.04.1999 tarih ve 2419 sayılı kararı ile I. 

Derece Arkeolojik sit alanı ilan edilen Medresetepe Höyüğü sit sınırları içerisinde kalıp 

kalmadığının tespit edilmesi ve çeĢmenin yapımında bir sakınca olup olmadığının 

değerlendirilmesini isteyen Tokat Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 17.04.2018 tarih ve 

343355 sayılı yazısı ve ekleri ile Kurulumuz raportörünün 22.05.2018 tarih ve 263392 sayılı 

dosya inceleme raporu okundu açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüĢme sonunda;  

Tokat Ġli, Zile Ġlçesi Büyüközlü Köyü’nde bulunan Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 28.04.1999 tarih ve 2419 sayılı kararı ile I.Derece Arkeolojik sit alanı 

ilan edilen Medresetepe Höyüğü’nün sit sınırlarının Tokat Müze Müdürlüğünce alınan 

koordinatlar doğrultusunda kararımız eki 1/2000 ölçekli koordinatlı kadastral haritada gösterildiği 

Ģekliyle kısmen yeniden belirlenerek sayısallaĢtırılmasına; 

ÇeĢme yapılması talebinin ise kararımız eki haritada sınırları belirlenen Medresetepe 

Höyüğü’nün sit sınırının dıĢında kalması nedeniyle uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2018 - 226 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.05.2018 - 4322 SĠVAS 

Dosya No : 58.00.105 

Sivas Ġli, Merkez Ġlçe, Ayli Köyünde bulunan, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.1990 tarih ve 927 sayılı kararı ile I. Derece arkeolojik sit ilan 

edilen Esüğün Höyüğü’nde tespit edilen sera alanı, köy evi ve köy evi müĢtemilatının sit sınırı 

içerisinde kalıp kalmadığının bildirilmesinin istenildiği Sivas Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

30.04.2018 tarih ve 369636 sayılı yazısı ve ekleri, Esüğün Höyüğü ile özel mülkiyete ait tarlanın 

sınırlarının tam belirlenmesi talebini içeren 10.04.2018 tarihli Mehmet SAKAL isimli vatandaĢın 

baĢvurusu nedeniyle yerinde inceleme yapan Kurulumuz raportörlerinin 07.05.2018 tarih ve 

234148 sayılı raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, Merkez Ġlçe, Ayli Köyünde bulunan, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.1990 tarih ve 927 sayılı kararı ile I. Derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilen Esüğün Höyüğü sit sınırlarının kararımız eki kadastral haritada gösterildiği 

Ģekliyle I. ve III. Derece arkeolojik sit alanı olarak yeniden belirlenerek sayısallaĢtırılmasına, 

güncellenen sit fiĢinin onaylanmasına; 

Esüğün Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları 

olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı 

ilke kararı I. Derece Arkeolojik Sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin belirlenmesine; 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı 

ilke kararı doğrultusunda Esüğün Höyüğü III. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları 

ve kullanma Ģartlarının: 

- Resmi veya özel kuruluĢlarca yapılacak günümüz koĢullarının gerektirdiği altyapı ve 

üstyapı hizmetleri (okul, yurt, kanalizasyon, içme suyu, enerji nakil hattı, telefon hattı, boru hattı, 

karayolu vb.) toprak kullanımını minimumda tutacak Ģekilde Koruma Bölge Kurulunun izni 

alındıktan Müze Müdürlüğü denetiminde uygulanabileceğine; 

- Sit alanının yapılaĢmaya konu olması durumunda, uygulamanın 3194 sayılı Ġmar 

Kanunun Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 6. Bölüm hükümleri doğrultusunda ve alanda sondaj 

kazısı yapıldıktan sonra kültür varlığının bulunması halinde sondaj sonuçlarını içeren raporun 

Koruma Kuruluna sunulmasının ardından kurul kararı doğrultusunda uygulama yapılabileceğine; 

- Uygulamaya yönelik her türlü hafriyat, temel ve sondaj kazısı çalıĢmasının Müze 

Müdürlüğü denetiminde yapılmasına; 

- Sit alanında, sondaj kazısı yapılacak alanlara iliĢkin genel sondaj kararı alabileceğine, 

- Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde Koruma Bölge Kurulundan izin almak 

koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 

- Bu alanda, taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine, 

- Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanda, 

Kurulumuzca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralleri yapılabileceğine, 

- Mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, seracılık faaliyetinin 

yapılabileceğine, mevcut ağaçlardan ürün alınabileceği; 
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- Yukarıda belirtilen hususlar haricindeki uygulamalarda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda Koruma Bölge Kurulu kararı 

sonucuna göre iĢlem yapılması Ģeklinde belirlenmesine; 

Sit alanı içerisinde kaldığı tespit edilen ev ve müĢtemilatının tescil tarihinden sonra 

yapılmıĢ olması nedeniyle Müze Müdürlüğü denetiminde kaldırılmasına, III. Derece arkeolojik sit 

alanı içerisinde yapılan seracılık faaliyetinin hükümler doğrultusunda devam edebileceğine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 



9 Temmuz 2018 – Sayı : 30473 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

 
 5995/1-1 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2018 – Sayı : 30473 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Yüksek Seçim Kurulu Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Yüksek Seçim Kurulu Seçim Uzmanlığı Yönetmeliği
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası Akışkan

Gücü Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501)

NOT: 8/7/2018 tarihli ve 30472 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası
Andlaşmalar ile Bakanlar Kurulu Kararları yayımlanmıştır.

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

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.


