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YÖNETMELİKLER

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANS

EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde

yer alan fakültelerde yürütülen lisans düzeyindeki eğitim ve öğretimde uyulması gereken usul
ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Birim: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne bağlı fakülteleri, Yabancı Dil-

ler Yüksekokulu Müdürlüğünü (YDYO) ve Genel Kültür Dersleri Bölüm Başkanlığını,
b) Enstitü: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü (İYTE),
c) Enstitü Yönetim Kurulu: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulunu,
ç) Akademik Birim Kurulu: Fakülte, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü, Genel

Kültür Dersleri Bölüm Başkanlığı kurullarını,
d) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,
e) Senato: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosunu,
f) Akademik Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerin ve Yabancı Diller Yüksekokulu Mü-

dürlüğünün yönetim kurulunu,
g) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yüksek-

öğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri ne-
denlerle kaydı kendi yükseköğretim kurumunda kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim ku-
rumunda eğitime devam etme imkanı tanınan öğrenciyi, 

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim ve öğretim yılı
MADDE 4 – (1) Bir eğitim-öğretim yılına ait faaliyetler Senato tarafından kabul edilen

akademik takvime göre yürütülür. Bir eğitim öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere her biri
onaltı haftalık iki yarıyıldan oluşur. Bu süreye yarıyıl sonu sınav süreleri dahildir.

(2) Senatonun uygun bulması durumunda Yaz Öğretimi açılabilir. Yaz Öğretimi yarı-
yıldan sayılmaz.

Eğitim planı, açılacak dersler ve haftalık ders programları
MADDE 5 – (1) Lisans öğrenimi süresince izlenecek eğitim planları ilgili bölüm tara-

fından düzenlenir. Akademik birimin kurul kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
(2) Her yarıyılda açılacak dersler ve haftalık ders programları ilgili akademik birimlerin

kurul kararı ile kesinleşir.
Dersler
MADDE 6 – (1) Eğitim-öğretim planında yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli olmak

üzere iki gruba ayrılır. Öğrencilerin seçtiği dersler danışman onayı ile kesinleşir.
(2) Bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken derse, ön koşul dersi denir.
(3) Bir dersin alınabilmesi için birlikte alınması gereken derse, yan koşul dersi denir.
(4) Ön koşullu ve yan koşullu dersler eğitim planlarında gösterilir.
Derslerin kredi değeri
MADDE 7 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı

ile uygulama ders saatlerinin yarısının toplamından oluşur.
(2) Eğitim planlarında yer alan kredisiz dersler not ortalamasına katılmaz.
Ders yükü
MADDE 8 – (1) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu yarıyılda alması gereken ders yükü bağlı

bulunduğu bölümün eğitim-öğretim planında gösterilen kredili ders sayısıdır.
(2) Birinci sınıf öğrencilerinin ders yükü, eğitim planında yer alan birinci sınıf dersle-

rinden oluşur. Birinci sınıf öğrencileri üst sınıflardan ders alamazlar.
(3) Genel not ortalaması 2,00’dan az olan öğrencilerin ders yükü, talepleri doğrultu-

sunda danışman kararı ile en fazla iki ders azaltılabilir.
(4) Danışmanının uygun görmesi halinde öğrencilerin ders yükü ikinci yarıyıl sonu iti-

bariyle veya daha sonraki yarıyıllarda;
a) Genel not ortalamalarının en az 2,00 olması koşulu ile iki ders,
b) Genel not ortalamalarının en az 2,50 olması koşulu ile üç ders,
c) Genel not ortalamaları en az 2,00 olan yedinci ve sekizinci yarıyılda bulunanların

üç ders arttırılabilir.
(5) Öğrencinin seçtiği derslerde çakışma olmaması gerekmektedir.
Devam zorunluluğu
MADDE 9 – (1) Öğrencilerin derslere, uygulamalara, sınavlara ve diğer çalışmalara

devamı zorunludur. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve
değerlendirilir.

Çift ana dal programı
MADDE 10 – (1) Çift ana dal programının amacı; kendi bölümlerinin lisans program-

larını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak
üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Çift ana dal programına ilişkin esaslar Senato tarafından
belirlenir.

Yan dal programı
MADDE 11 – (1) Yan dal programının amacı; kendi bölümünün lisans programını ba-

şarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır. Yan
dal programını başarı ile tamamlayan öğrencilere sertifika verilir. Yan dal programına ilişkin
esaslar Senato tarafından belirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Değerlendirme ve Mezuniyet

Sınavlar
MADDE 12 – (1) Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektiren derslerde her yarı-

yılda en az bir ara sınav, bir de yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınav tarihleri, her yarıyılın baş-
ladığı günü izleyen otuz gün içinde bölüm başkanlıklarınca ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki
değişiklikler bölüm başkanlığının onayı ile yapılabilir.

(2) Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen derslerde öğrencinin yarıyıl
sonu notu, yarıyıl içi çalışmaları göz önünde bulundurularak verilir.

(3) Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınav/sınavlar ve yarıyıl sonu sı-
navı sonuçları ile yarıyıl çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde bulundurularak dersin
öğretim elemanı tarafından takdir edilir.

(4) Yarıyıl sonu sınav tarihleri akademik takvimde belirtilir.
(5) Bölüm başkanlığınca, geçerli görülebilecek bir nedenle, herhangi bir sınava girme-

yen öğrenci mazeret sınavına alınabilir.
(6) Yarıyıl sonu sınav notları, dersin öğretim elemanı tarafından, sınav tarihlerinin bi-

timinden itibaren en geç üç iş günü içinde öğrenci bilgi sistemine girilir. Sistemden alınan not
çizelgeleri öğretim elemanı tarafından imzalanır. İlgili bölüm başkanlığınca not çizelgeleri gön-
derim formu ekinde fakülteye gönderilir ve fakültede arşivlenir. Yabancı Diller Yüksekokul
Müdürlüğü ve Genel Kültür Dersleri Bölüm Başkanlığı bu arşivlemeyi kendi birimlerinde ya-
parlar.

(7) Sınav kâğıtları, ödevler, projeler, laboratuvar ve staj raporları ve benzeri evrak beş
yıl süre ile öğretim üyesi tarafından arşivlenir. Öğretim üyesinin ayrılması durumunda arşiv-
lenen evrak bölüm başkanlığına teslim edilir. Bu süre sonunda normal usuller uyarınca imha
edilir.

Notlar
MADDE 13 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harflerle tanımlanmış

notlardan biri, dersin öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak verilir. Bir ders-
ten başarılı sayılabilmek için kredili derslerden en az (DD), kredisiz derslerden ise (S) notu
alınması gerekir. (NA), (FF), (FD) veya (U) ile notlandırılan dersler başarısız sayılır. Harf not-
larının katsayıları ve yüz puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

a)
Puan Yarıyıl Ders Notu Katsayısı
90-100 AA 4,0
85-89 BA 3,5
80-84 BB 3,0
75-79 CB 2,5
70-74 CC 2,0
65-69 DC 1,5
60-64 DD 1,0
50-60 FD 0,5
49 ve aşağısı FF 0,0
- NA 0,0
b) Ortalamalara katılmayan notlar ve anlamları aşağıda gösterilmiştir:
1) I Eksik,
2) S Yeterli,
3) U Yetersiz,
4) NA Devamsızlık nedeni ile başarısız,
5) EX Muaf,
6) W Çekilmiş,
7) NI Not ortalamasına katılmayan not
(2) Birinci fıkrada belirtilen ve ortalamalara katılmayan notlardan;
a) (I) notu; yarıyıl sonunda hastalık veya geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları

sağlayamayan öğrencilere verilir. (I) notu yarıyıl sonu sınav notlarının öğrenci bilgi sistemine
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girişinin son gününden itibaren üç iş günü içerisinde notlandırılır. Aksi halde (I) notu doğrudan
FF/U notuna dönüşür. Ancak hastalık veya beklenmeyen durumlarda (I) notunun süresi, ilgili
akademik birimlerin yönetim kurulu kararı, Genel Kültür Dersleri Bölüm Başkanlığının ise
bölüm kurulu kararı ile bir sonraki yarıyıl ders seçiminin ilk gününe kadar uzatılabilir.

b) (S) notu; not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere
verilir.

c) (U) notu; not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere
verilir.

ç) (EX) notu; Senato ve/veya ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından belirlenen
dersler için verilir, ortalamaya katılmaz.

d) (NA) notu; devam koşulunu yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (NA) notu, not
ortalaması hesaplarında (FF/U) notu işlemi görür.

e) (W) notu; yarıyılın başladığı tarihten itibaren, ders ekleme ve çıkarma süresi bittikten
sonra ilk on hafta içerisinde verilir.

f) NI notu, öğrencinin not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımla-
mak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili olduğu dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin
not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki diğer
derslerin yerine sayılmaz. NI statüsündeki dersten başarısız olunduğu takdirde tekrarlanmak
zorundadır.

(3) Dersten çekilme işleminin gerçekleşebilmesi için öğrencinin isteği, dersi veren öğ-
retim elemanının izni ve danışmanın onayı gerekir. (W) notu danışman tarafından öğrenci bilgi
sistemine girilir. Öğrencinin dersten çekilmesinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) Öğrenci, lisans programının ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilemez.
b) Öğrenci bir yarıyılda en fazla bir dersten; lisans öğrenimi süresince en çok altı dersten

çekilebilir.
c) Öğrenci, başarısız olduğu derslerden, daha önce (W) notu aldığı derslerden ve kre-

disiz derslerden çekilemez.
ç) Öğrenci, (W) notu aldığı dersi tekrarlamak zorundadır.
(4) Enstitü ile yurtdışındaki eğitim kurumları ve resmi kuruluşlar arasında imzalanmış

olan antlaşmalar kapsamında, Enstitüde öğrenim gören değişim programı öğrencilerinin, ders-
ten çekilme işlemi Uluslararası İlişkiler Koordinatörünün önerisi ve öğretim üyesinin izni ile
yapılabilir. Bu durumdaki öğrenciler için (W) notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.

Sınav sonucuna itiraz ve maddi hata
MADDE 14 – (1) Bir sınavın veya yarıyıl içi çalışmasının sonucuna, ilan tarihinden

itibaren üç iş günü içinde yalnızca maddi hata yönünden itiraz edilebilir. Öğrenciler, öğretim
elemanının not takdirine ilişkin itirazda bulunamazlar.

(2) Öğrenci maddi hata itirazını, dersin verildiği bölüm başkanlığına dilekçe ile yapar.
Konu hakkında ilgili öğretim elemanının da görüşü alınarak, dersin verildiği akademik birimin
yönetim kurulu, Genel Kültür Dersleri Bölüm Başkanlığının ise bölüm kurulu tarafından karara
bağlanır.

(3) Yarıyıl sonu sınavları maddi hatalarına ilişkin kararlar, bir sonraki yarıyıl ders seçi-
minin ilk gününe kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Not ortalaması
MADDE 15 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin kredisi ile aldığı yarıyıl sonu harf

notu katsayısının çarpımı sonucu elde edilir.
(2) Bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin aldığı bütün ders-

lerden elde ettiği toplam kredi değeri, alınan derslerin kredi toplamına bölünür. Bulunan orta-
lama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

(3) Genel not ortalaması, öğrencinin almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak he-
saplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

Üst yarıyıla geçme ve başarı düzeyi
MADDE 16 – (1) İkinci yarıyılın sonundan itibaren 1,80 ve üzeri genel not ortalamasını

sağlayan öğrenciler bir üst yarıyıl öğrencisi sayılır.
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(2) Genel not ortalaması en az 2,00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bir yarıyıl
sonunda, kredisiz dersler dahil aldığı bütün derslerden başarılı olan ve en az dört adet kredili
ders alan öğrencilerden yarıyıl not ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar onur, 3,50-4,00 ara-
sında olanlar yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan
edilir.

Başarısızlık
MADDE 17 – (1) Genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler başarısız sayı-

lır.
(2) Genel not ortalaması 1,80’in altında olan öğrenciler genel not ortalamasını 1,80’e

yükseltinceye kadar, daha önce aldığı dersleri tekrar eder; daha önce almadığı bir dersi veya
(W) notu aldığı bir dersi alamaz.

(3) Genel not ortalaması 1,80’in üzerinde olan öğrenci, ders yükünü aşmamak koşulu
ile daha önce almadığı dersleri alabilir.

Ders tekrarı ve ders saydırma
MADDE 18 – (1) Başarısız olunan dersler tekrar edilmek zorundadır. Bu dersler seç-

meli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler bunların yerine, okudukları
bölüm başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen dersleri alabilirler. Zorunlu derslerin bölümün
eğitim planında gösterilen yarıyılın dışında açılması durumunda alınması zorunlu değildir. (W)
notu ile notlandırılan derslerin alınabilmesi için öğrencinin 1,80 genel not ortalamasını sağla-
ması gerekmektedir.

(2) Öğrenci daha önce geçer not aldığı dersleri veya bölüm başkanlığınca bu derslere
eşdeğer kabul edilen dersleri isterse tekrarlayabilir.

(3) Öğrenciler, ders eşdeğerliği ve saydırma işlemleri için ders ekleme çıkarma süresi
içinde bağlı bulundukları bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvururlar.

Azami öğrenim süresi içinde bulunan mezuniyet durumundaki öğrenciler için ek
süre ve/veya sınav hakkı

MADDE 19 – (1) Mezuniyet durumunda olan ve devam şartını yerine getiren öğren-
ciye, başarısız olduğu iki adet kredili ve/veya bir adet kredisiz dersten eksiklerini tamamlamak
veya yeni bir sınava girmek üzere bir defaya mahsus ek süre ve/veya sınav hakkı verilir.

(2) Mezuniyet durumunda olup başarısız dersi olmadığı halde 2,00 genel not ortalama-
sını sağlayamayan öğrenciye istediği en çok iki dersten bir defaya mahsus ek sınav hakkı ve-
rilir.

(3) Ek süre ve/veya sınav hakkı kullandırılmayacak dersler ilgili Fakülte Yönetim Ku-
rulu Kararı ile belirlenir.

(4) Sınavda alınan not tek başına değerlendirilir ve harf notuna çevrilir. Yarıyıl içinde
alınan notlar hesaba katılmaz.

(5) Mezuniyet durumunda olan ek süre ve/veya sınav hakkı kullanmak isteyen öğren-
ciler, yarıyıl sonu sınav sonuçlarının Öğrenci Bilgi Sistemine son giriş tarihinden itibaren üç
iş günü içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurur. Öğrencinin durumu
incelendikten sonra bağlı bulunduğu fakülteye bildirilir. Sınav sonuçları, bir sonraki yarıyıl
ders seçiminin ilk gününe kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Diploma
MADDE 20 – (1) Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, Fakülte Yönetim

Kurulu Kararı ile lisans diploması verilir. Öğrencinin mezuniyet tarihi, Fakülte Yönetim Kurulu
Karar tarihidir.

(2) Lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin eğitim planında yer alan dersler ile
aldığı diğer derslerden başarılı olması ve en az 2,00 genel not ortalamasını sağlaması gerekir.

(3) Genel not ortalaması 3,00-3,49 arası olan öğrenciler onur, 3,50 ve üzeri olan öğ-
renciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Öğrencilerin onur veya yüksek onur öğ-
rencisi olduğu diplomalarında belirtilir.

Ön lisans diploması
MADDE 21 – (1) Lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan önce Enstitüden

ayrılmak isteyen öğrencilere talepleri halinde Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile ön lisans dip-
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loması verilir ve öğrencinin ilgili program ile ilişiği kesilir. Öğrencinin ön lisans diploması
alabilmesi için eğitim planında bulunan ilk dört yarıyılın derslerini başarı ile tamamlaması ve
genel not ortalamasının en az 2,00 olması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Azami Öğrenim Süresi Sonunda Yapılacak İşlemler, İlişik Kesme ve Tebligat

Azami öğrenim süresi sonunda verilecek ek süre ve ek sınavlar
MADDE 22 – (1) Lisans öğreniminin normal süresi dört öğretim yılı (sekiz yarıyıl)

olup, azami öğrenim süresi ise yedi öğretim yılıdır (on dört yarıyıldır).
(2) Öğrencilerin kayıtsız oldukları yarıyıllar öğrenim sürelerinden sayılır. İzinli sayılan

yarıyıllar öğrenim süresinden sayılmaz.
(3) Azami süre sonunda öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler; 2547 sayılı Kanunun

46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili yarıyıla ait mali yükümlülüklerini yerine ge-
tirmek şartı ile ek süre ve ek sınav hakkından yararlanabilirler.

(4) Azami öğrenim süresi sonunda;
a) Son sınıf öğrencilerine FF, FD ve U notu aldıkları her ders için akademik takvimde

ilan edilen tarihlerde iki ek sınav hakkı verilir.
b) Ek sınavlar sonucunda başarısız ders sayısını beş veya daha az derse indiren öğren-

cilere üç yarıyıl ek süre,
c) Ek sınavlara girmeden, başarısız ders sayısı beş veya daha az olan öğrencilere dört

yarıyıl ek süre,
ç) Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkı olmaksızın sınırsız sınava girme

hakkı verilir.
(5) Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde, genel not

ortalamaları 2,00’ın altında olan öğrencilere not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri
derslerden (Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen dersler hariç) sınırsız sınav hakkı verilir.

(6) Ek sınavda alınan not tek başına değerlendirilir ve harf notuna çevrilir.
İlişik kesme
MADDE 23 – (1) Azami öğrenim süreleri sonunda;
a) Eğitim planında alınmamış dersi bulunan,
b) 22 nci maddede belirtilen ek süreler içinde mezun olamayan,
c) Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısı altı veya daha fazla olan,
ç) Sınırsız sınav hakkı tanınanlardan açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak top-

lam üç eğitim öğretim yılı süresince girmeyen öğrencilerin,
Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile ilişikleri kesilir.
Tebligat
MADDE 24 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan

posta adresine gönderilerek yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Enstitü Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26 – (1) 21/9/2012 tarihli ve 28418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir

Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş Hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Enstitümüzde kayıtlı olan program öğrencilerinin azami sü-

releri, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle başlar.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rek-

törü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
İşletme Müdürlüğümüz Dereköy stok sahalarından Soma Termik Santraline kömür 

taşınması boşaltılması hizmet alımı açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale 
edilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi : E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma/ 

MANİSA 
b) Telefon ve faks numarası  : (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax 612 20 13 - 613 20 13 
c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin a)- 
 

Niteliği - Türü - Miktarı 
İhale 

Kayıt No Dosya No 
İhale Tarih 

ve Saati Süre 

1 

Dereköy stok sahalarından 165.000 ton 
kömürün yüklenmesi, Soma Termik 
Santralının 1 - 4 Ünitesi (Balcıkapı - 
Yırcakapı döküm noktalarına) ve 5 - 6 
ünitelerine taşınması ve boşaltılması 

2018-464461 2018-1425 
09.10.2018 

14:00 
50 

gün 

 
b) Yapılacağı yer  : ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 
c) İşin süresi  : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 
d) İhale usulü  : Açık ihale 
3 - İhalenin Yapılacağı yer  : ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma/MANİSA 
4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma/MANİSA, 

adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 170,00 TL, karşılığında aynı 
adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 
Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür. 
8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 
tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 7981/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Bismil Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Bismil Belediyesine ait, Bismil İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki 

taşınmazlar, Bismil Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile satış yetkisi 
Bismil Belediyesi Encümenine verilmiştir. Encümen Kararıyla oluşturulan İmara açık aşağıdaki 
listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen (Emsal:1,50, Hmax: 28:00 metre ve Konut+Ticaret 
Alanı imarlı) taşınmaz malın tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış 
olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ihale yoluyla 
satışı yapılacaktır. 

1 - Şartname ve ekleri İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Bismil Belediyesi Mali 
Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 150,00 TL bedelle temin edilebilir. İhaleye katılmak 
isteyenlerin şartname ve eklerini almaları zorunludur. 

2 - İhale 08.10.2018 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10.30’de Belediye Encümen 
salonunda yapılacaktır. 

3 - Bismil Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 
45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yukarıda belirtilen gün ve saatte 
yapılacaktır. 

4 - İhale ile satışı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen 
bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 
Sıra 
No Satışı Yapılacak Yer 

Muhammen 
Bedel 

Geçici Teminat 
Tutarı 

Taşınmazın 
Yüzölçümü 

1 Tezekli Mah. 139 Ada 
4 Parsel (Arsa) 4.968.750,00 TL 993.750,00 TL 15.000,00 m2 

 
5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır; 
a) Taşınmaz mal satış şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 
b) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen 

süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır. 
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişiler için) 
d) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim 

belgesi (gerçek kişiler için) 
e) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi. 
g) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Tescilli) belge, 
kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriliği ilgili mevzuatlarca belirlenen 
noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. 

i) Teklif verilecek her taşınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlanacaktır. 
6 - Teminat makbuzları ve belgeler 08.10.2018 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 

10.30’de kadar Bismil Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması 
gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır. 

7 - İhale sonucunda oluşan ihale bedeli üzerinden %18 oranında KDV. Alınacaktır. 
 7913/1-1 
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TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 86110 NO.LU 

“RUHSAT’IN DEVRİ SURETİYLE İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ”  

KAPALI TEKLİF ALMA VE AÇIK ARTTIRMA  

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İHALENİN KONUSU: RUHSAT’ın “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile 

devredilmesidir. 

1.2. İhalenin kapsamı; MİGEM tarafından düzenlenen 86110 No.lu Maden Ruhsatı ile bu 

ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının 31/12/2049 tarihine kadar (31/12/2049 tarihi dahil) işletme 

hakkını kapsar. 

2 - İHALE TARİHİ VE SAATİ: 25.10.2018 Perşembe Saat: 15.00 

3 - MALİ YETERLİLİK VE İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN 

BELGELER: 

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler en az bir 

tüzel kişinin bulunduğu ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nda üye olarak yer alabilirler. 

TEKLİF SAHİPLERİ’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için kendisinin veya 

kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun 2017 yılında “toplam aktif varlıklarının” en 

az 3.000.000 TL, “toplam özkaynaklarının” ise en az 500.000 TL olması gerekmektedir. ORTAK 

GİRİŞİM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda bu belgeler, ORTAK GİRİŞİM 

GRUBU’nun üyelerinin belgelerinin toplanması sonucu ortaya çıkacak tutar esas alınarak 

değerlendirilecektir. 

3.1. İhaleye katılabilmek için gerekli olan belgeler: 

3.1.1. TEKLİF SAHİBİ’nin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks 

numarası ile e-posta adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge, 

3.1.2. TEKLİF SAHİBİ; (i) tüzel kişi ise tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer 

muadili makamlardan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (ii) ORTAK 

GİRİŞİM GRUBU ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyeleri arasında yer alan tüzel kişilerin idare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge ile ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun teşkiline ilişkin noter tasdikli beyanname (Beyanname 

Ek-1’de belirtilen forma uygun olarak hazırlanacaktır. Beyannamede ortakların her birinin pay 

yüzdesinin belirtilmiş olması zorunludur), 

3.1.3. TEKLİF SAHİBİ tüzel kişiler ile ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler 

arasında yer alan tüzel kişilerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ve Ticaret Sicil 

Memurluğundan onaylı (değişiklikler de dahil) Şirket Ana Sözleşmesi, 
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3.1.4. TEKLİF SAHİBİ; (i) tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili olanların 
noter tasdikli imza sirküleri (ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu 
oluşturan üyeler arasında yer alan tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli 
imza sirküleri, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler arasında gerçek kişiler olması 
durumunda söz konusu gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannameleri, 

3.1.5. TEKLİF SAHİBİ; (i) tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili 
kişinin/kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri (ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise ORTAK 
GİRİŞİM GRUBU’nun tüzel kişi üyelerini temsile ve ilzama yetkili kişi/kişilerin noter tasdikli 
nüfus cüzdanı suretleri, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler arasında gerçek kişiler 
olması durumunda söz konusu gerçek kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri, 

3.1.6. TEKLİF SAHİBİ’nden istenen belgeler ile birlikte TEKLİF SAHİBİ; (i) tüzel kişi 
ise ve ihaleye tüzel kişi adına vekaleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiyi temsile ve ilzama yetkili 
olunduğuna ilişkin noter tasdikli vekaletname, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli 
nüfus cüzdanı suretleri (ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU adına 
ihaleye katılanların temsilci olduklarına ilişkin noter tasdikli yetki belgesi, noter tasdikli imza 
beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri (ORTAK GİRİŞİM GRUBU 
temsilcisinin/temsilcilerinin ihaleye katılamamaları halinde ihaleye, ORTAK GİRİŞİM GRUBU 
üyelerince müştereken vekalet verilenler katılabilir. Bu durumda vekalet verilenlere ilişkin noter 
tasdikli vekaletname ve bunlara ait noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus 
cüzdanı suretleri),  

3.1.7. İşbu İhale Şartnamesi’nin tüm şartlarının kabul edildiğine dair (zeyilnameler dahil) 
her sayfası TEKLİF SAHİBİ yetkililerince imzalanmış işbu İhale Şartnamesi (TEKLİF 
SAHİBİ’nin ORTAK GİRİŞİM GRUBU olması halinde ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyelerinin 
tamamı tarafından imzalanması gerekmektedir), 

3.1.8. İşbu İhale Şartnamesi’nin 7. maddesinde belirtilen hususlar dahilinde ve Ek-2’de 
belirtilen formda hazırlanmış geçici teminat mektubunun teslim alındığına ilişkin Alındı Belgesi 
veya aynı madde kapsamında geçici teminat tutarının yatırıldığını gösterir dekont, 

3.1.9. RUHSAT ile ilgili olarak hazırlanan işbu İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dosyası’nın 
alındığına ilişkin Alındı Belgesi, 

3.1.10. TEKLİF SAHİBİNİN 2017 yılına ait ilgili mevzuatına göre onaylı “toplam aktif 
varlıklarını” ve “toplam özkaynaklarını” gösterir belgeler (bilanço vb), 

3.1.11. Yabancı TEKLİF SAHİBİ’nin; 
1) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkelerde mukim olması halinde; ülkesinin mevzuatına 

göre muadili makamlardan temin edeceği apostillenmiş belgelerin; 
a) TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe 

tercümesini veya  
b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini, 
2) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkeler dışında bir ülkede mukim olması halinde ise; 

ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edilerek TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet 
yerindeki Türk Konsolosluğuna tasdik ettirilen belgelerin; 
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a) TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe 
tercümesini veya 

b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini sunması zorunludur. 
3.2. Yukarıda belirtilen belgelerin hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken 

hususlar: 
ORTAK GİRİŞİM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda her ortak yukarıdaki 

belgeleri kendi adına düzenleyecektir.  
KOMİSYON/KURUM, KATILIMCI/TEKLİF SAHİBİ’nden ek bilgi ve belge talep etme 

hakkı ile herhangi bir KATILIMCI/TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmiş belgelerin eksikliği, 
doğruluğu ve geçerliliği konusunda ihale sonucunu etkilemeyecek şekilde; tamamlama, ek bilgi 
ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Bu suretle temin edilen ek bilgi ve belgeler de tekliflerin 
değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.  

4 - GEÇİCİ TEMİNAT : Teklif verebilmek için TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmesi 
gereken geçici teminat tutarı 1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası)’dır. Söz konusu geçici 
teminatın verilmemesi durumunda, TEKLİF SAHİBİ’nin teklifi dikkate alınmayıp ihale dışı 
bırakılacaktır. 

5 - TEKLİF BEDELİ VE İŞLETMECİNİN TAAHHÜTLERİ: 
TEKLİF SAHİPLERİ, tekliflerini MİGEM’in işbu ihaleye konu maden için her yıl Türk 

Lirası cinsinden belirlediği ocakbaşı satış fiyatı üzerinden % (yüzde) pay olarak verecekler ve 
ihale en yüksek tekliften başlanmak üzere sonuçlandırılacaktır. 

İşletici Ruhsatı devraldığı tarihten sonra azami 60 (Altmış) aylık yatırım ve hazırlık 
döneminden itibaren Ruhsata konu sahadan yıllık asgari 100.000 ton üretim yapmayı kabul ve 
taahhüt eder.  

6 - TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİHİ: Teklifler en geç 
25.10.2018 Perşembe günü - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak adresine elden teslim 
etmeleri zorunludur. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 
Zonguldak adresinde görülebilir ve 500,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 500,00 TL. İhale 
dokümanını bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 
28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları 
zorunludur. 

8 - İhaleye katılmak isteyen istekliler tekliflerini en geç 25.10.2018 Perşembe günü saat 
15.00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi    
No: 125 Zonguldak adresine vermiş olacaklardır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma 
Daire Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda 
açılacaktır. 

9 - İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununa tabi olmayıp, KURUM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

 7914/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumun 10/04/2018 tarihli ve 17789 sayılı Başkanlık Oluru ile;  
5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17’nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, “Uğur 
Mumcu Mahallesi 34. Caddesi No: 2 Ostim Köyü Yenimahalle/ANKARA" adresinde mukim, 
Çift Atlı Akaryakıt ve Petrol Ürünleri İnşaat İletişim Nakliye Rent A Car Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi'ne ait tesiste 05/12/2017 tarihinde yapılan denetimde, tesiste lisanssız otogaz 
bayilik faaliyeti gösterdiğinin tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma 
sonucu tanzim edilen 23/07/2018-1115 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci 
maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ 
edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 
takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7972/1/1-1 

————— 
Kurumun 19/07/2018 tarihli ve 35048 sayılı Başkanlık Oluru ile;  
5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, “Yalova 
Bursa Yolu 4. Km., Kirazlı Mevkii/Yalova" adresinde mukim, LPG-BAY/941-54/13498 sayılı 
otogaz bayilik lisansına sahip Akarcan Petrol Nakliye İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne 
ait tesiste 15.04.2015 tarihinde yapılan denetimde, tesiste yetkili işletme personeli belgesi 
olmayan personel çalıştırıldığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma 
sonucu tanzim edilen 20/07/2018-1101 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci 
maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ 
edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 
takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7972/2/1-1 

————— 
Kurul’un 28.06.2018 tarihli ve 7936-24 sayılı Kararı ile, "Sevinçli Kasabası Kireçlik 

Mevkii, AKSARAY" adresinde 04.08.2006 tarihli ve BAY/851-63/19088 numaralı bayilik lisansı 
sahibi olarak faaliyet gösteren Efrahim Petrol Turizm Tekstil İnşaat ve Yedieminlik Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi'nin işlettiği akaryakıt istasyonunda 01.05.2008 tarihinde yapılan 
denetimler neticesinde istasyondan alınan akaryakıt numunesine ilişkin düzenlenen 09.06.2008 
tarihli ve M-08/1755 numaralı Analiz Raporuna göre numunenin ulusal marker seviyesinin 
geçersiz ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı çıkması ile ilgili olarak, hakkında uygulanan idari 
para cezasına ilişkin 24.11.2009 tarihli ve 2322-18 sayılı Kurul Kararı'nın iptali istemiyle açılan 
davada, Danıştay 13. Dairesi nezdinde 2011/2021 Esas Dosyası ile açtığı davada Mahkemenin 
17.04.2014 tarihli ve 2014/1487 sayılı Kararı ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurul'unun 
2014/4862 Esas dosyası ve 05.11.2015 tarihli ve 2015/3979 sayılı Kararında belirtilen gerekçeler 
nedeniyle lisansı sahibi nezdinde 08.05.2018 tarihli ve 22183 sayılı Başkanlık Olur'u ile yapılan 
soruşturma sonrasında düzenlenen 08.05.2018-685 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi 
Başkanlığı’nın konuya ve istenen yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, 
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lisans sahibinin akaryakıt istasyonunda yeterli şart ve seviyede ulusal marker ihtiva etmeyen ve 
ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmalinin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında 
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve 
(b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, lisans 
sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) 
numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca bayiler için belirlenen 
120.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 120.000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 
tebliğ edilir. 7972/3/1-1 

————— 
11/07/2018 tarih ve 33420 sayılı Başkanlık Olur'u ile, 01/04/2016 tarih ve BAY/939-

82/36725 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Ekosancak Akaryakıt Nakliyat İnşaat Gıda 
Otomotiv Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyondan 23/01/2018 
tarihinde alınan motorin numunelerinin yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermediğinin ve 
ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun, bunun yanı sıra söz konusu numunelerin yağ 
içerdiğinin TÜBİTAK MAM'ın 1820P00008001 ve 1820P00008002 sayılı analiz raporları ile 
tespit edilmesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, 
konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi 
amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle 
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 
uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına 
karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 19/07/2018 tarih ve 1090 
sayılı Soruşturma Raporu, ihbar edilmek ve yazılı savunması alınmak üzere ilgilisine 
gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir. 

Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin 
geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ve konu ile 
ilgili savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi 
gerektiğinin, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının 
bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7972/4/1-1 
————— 

Kurumun 19/07/2018 tarihli ve 35048 sayılı Başkanlık Oluru ile;  
5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, “Çayırbaşı 
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Mevkii Samsun Yolu 8.km Gökçebağ Köyü Merzifon/Amasya" adresinde mukim, LPG-
BAY/941-54/15472 sayılı otogaz bayilik lisansına sahip Güngör Akaryakıt Nakliye Turizm Gıda 
Hayvancılık Otomotiv İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait tesiste 04.08.2015 tarihinde 
yapılan denetimde, tesiste yetkili işletme personeli belgesi olmayan personel çalıştırıldığının 
tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 20/07/2018-
1107 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma 
alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 
takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7972/5/1-1 

————— 
Kurul 28/06/2018 tarihli ve 7936-21 sayılı Kararı ile, Esentepe Mahallesi Cevizli E-5 

Güney Yan Yol No: 25/94 Soğanlık Kartal İstanbul adresinde mukim 20.09.2012 tarihli ve 
DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim 
Şirketi’nin (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) bayisi Uspark Enerji 
Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin akaryakıt 
istasyonunda 14.04.2016 tarihinde yapılan denetimde ve Kurumda bulunan verilerin incelenmesi 
sonucunda tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalışmaması, istasyon otomasyon 
sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasını engelleyecek müdahalelere karşı gerekli tedbirlerin 
alınmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 
sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim 
Şirketi (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) hakkında 26.03.2018 tarihli 
ve 15029 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 
02.04.2018 tarihli ve 518 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca 
değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi 
halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı 
uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma 
yapmayan Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım 
Ticaret Anonim Şirketi) hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 
belirlenen 1.026.994,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.026.994,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
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yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7972/6/1-1 

————— 
Kurul 12/07/2018 tarihli ve 7959-25 sayılı Kararı ile, Erzene Mah. Kazım Karabekir Cad. 

No:36/704 Bornova İzmir adresinde faaliyet gösteren 25.12.2014 tarihli ve BAY/939-82/34993 
sayılı bayilik lisansı sahibi Tutarlar Petrolcülük İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 
akaryakıt istasyonunda 14.04.2016 tarihinde yapılan denetimde 5 nolu pompanın otomasyon 
sistemine bağlı olmaması ve istasyonda 3 adet tank bulunmasına rağmen Kurumda bulunan 
otomasyon verilerinin incelenmesi sonucunda otomasyon sisteminde 2 adet tankın bulunduğunun 
görülmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve 
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Tutarlar 
Petrolcülük İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 26.03.2018 tarihli ve 15237 
sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 02.04.2018 tarihli 
ve 517 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; 
mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici 
olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde 
kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunmada bulunmayan Tutarlar Petrolcülük 
İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi ve Petrol 
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 
Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 84.575,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 
tebliğ edilir. 7972/7/1-1 

————— 
Kurul 26/07/2018 tarihli ve 7983-62 sayılı Kararı ile, Erzene Mah. Kazım Karabekir Cad. 

No: 36/704 Bornova İzmir adresinde faaliyet gösteren 25.12.2014 tarihli ve BAY/939-82/34993 
sayılı bayilik lisansı sahibi Tutarlar Petrolcülük İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 
akaryakıt istasyonunda 22.08.2017 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı 
dışında gaz yağı ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci 
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
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Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Tutarlar 
Petrolcülük İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 29.03.2018 tarihli ve 15867 
sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 04.04.2018 tarihli 
ve 533 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; 
mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici 
olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde 
kapsamında ihbar edilmesi ve yazılı savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı 
gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından Tutarlar Petrolcülük İnşaat Gıda Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 
uncu Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 
belirlenen 87.815,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 87.815,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 
tebliğ edilir. 7972/8/1-1 

————— 
TEBLİGAT METNİ 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesindeki: “…Dağıtıcılar, tescilli 
markası altında yapılan faaliyetlere ilişkin kalite kontrol izlemesini etkin biçimde yapmak, bayilik 
iptallerini gerekçeleriyle birlikte Kuruma bildirmekle yükümlüdür….” ile, 3 üncü maddesindeki: 
“ … Lisansta yer alan hususlarda değişiklik yapılmasını gerektirecek faaliyetler, Kurumca 
onaylanıp lisansa işlenmedikçe yapılamaz. … ” hükümleri gereğince, TRİPET PETROLCÜLÜK 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin; 13/08/2015 tarihli ve DAĞ/5729-3/35880 
numaralı Dağıtıcı Lisansının 5. Diğer Hükümler Maddesinde yer alan: “5.2. Lisans sahibi, piyasa 
faaliyetlerinde ve kurumsal kimlikte kullanacağı (04) ve (37) emtia kodlarını ihtiva eden 
2015/16370 başvuru numaralı “Tripet” ibareli marka tescil belgesini lisans tarihinden itibaren 1 
(bir) yıl içerisinde Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.” hükmü kapsamında, “04, 37” emtia kodlu 
yetkili idare tarafından tescil edilmiş markasını Kurumumuza ibraz etmesi gerekmektedir.  

Söz konusu belgenin, ilânen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 
06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin 
dikkate alınmayacağı ve Lisans Yönetmeliğinin 15 inci maddesi hükümleri kapsamında işlem 
yapılacağı hususları, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur. 

 7973/1-1 
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Sivas Gümrük Müdürlüğünden: 
İLANEN TEBLİGAT 

Müdürlüğümüzce Yener ALPAYDIN (T.C. No: 13957598490 - Pasaport No: 13IB51800) 
adına ST-184-TS plaka sayılı aracın, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel 
Tebliği (Seri No: 1)'in 19/1. maddesine istinaden yasal süresi zarfında yurtdışı edilmediği 
görüldüğünün anlaşılmasına müteakip 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik 
edilmek suretiyle 11.941,50-TL tutarında 17440400CK000061 sayılı para cezası kararı tanzim 
edilmiştir. Bu bağlamda söz konusu ceza kararı adı geçen kişinin sistemde kayıtlı (Demetevler 
Mah. B231 Sok. 2/10 Yıldırım/BURSA) adresine tebligat yapılmış ise de; mezkur adreste anılan 
kişiye ulaşılamamıştır. Bahsi geçen tebligatın ilgili kişiye tebliğ edilememesine müteakip Tebligat 
Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48/2. maddesine istinaden kolluk vasıtasıyla 
araştırma ve tespit yaptırılmış ancak yapılan araştırma ve tespite rağmen muhatabın adresinin 
tespit edilememiş dolayısıyla adres meçhul sayıldığından, anılan yönetmeliğin 48/3. maddesi 
kapsamında ilanen tebligat elzem hale gelmiştir. Tüm bu bilgiler ışığı altında bahse konu kişi 
adına tanzimli para cezası kararı, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri ile 
işbu Kanunun 48 ve müteakip maddeleri kapsamında ilanen tebliğ olunur. 

 7963/1-1 
—— • —— 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri 
alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri 
Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli 
Doçentlik belgesini,  tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, 
Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı 
tarihinden itibaren 15 gün içinde 08.10.2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da 
elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter 
tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 
ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün 08.10.2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar 
posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

Başvurular 08.10.2018 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya 
posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate 
alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer 
tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir. 

 

Fakülte Bölüm/Program 
Öğretim 

Üyesi Alanı 
Ek 

Açıklama 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Psikoloji 1 
Klinik Psikoloji alanında Doçentlik 
derecesine sahip olmak. 

Prof. Dr. 

Psikoloji 1 
Klinik Psikoloji alanında Doçentlik 
derecesine sahip olmak. 

Doç. Dr. 

İngiliz Dili ve 
Edebiyatı 

1 
İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında 
Doçentlik derecesine sahip olmak. 

Prof. Dr. 

Duyurulur. 7997/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 23 Eylül 2018 – Sayı : 30544 

 

 
 7878/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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 7880/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 
 7883/1-1 

————— 
İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 

 
 7885/1-1 
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Sayfa

1

2

2

8

25

37

56

İ Ç İ N D E K İ L E R

Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Hollanda Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Şaban DİŞLİ’nin

Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/189)

YÖNETMELİKLER

–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği

–– Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


