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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ BİLİMLERİ VE 

TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bitki Bi-

limleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BİTEK) teşkilat, yönetim, çalışma

usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bitki Bilimleri ve

Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

8 Haziran 2019
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Enstitü: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,

c) Merkez: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bitki Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama

ve Araştırma Merkezini (BİTEK),

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bitki bilimleri ve teknolojileri (bitki genetiği ve ıslahı, bitki moleküler biyolojisi ve

genetiği, bitki genetik mühendisliği, bitki biyokimyası ve metabolomiği, bitki proteomiği, bitki

fizyolojisi, ekonomik ve farmasötik önemi olan bitki kimyasalları) alanlarında temel ve uygu-

lamalı bilimsel araştırmalar yapmak.

b) Bitki bilimleri ve teknolojilerini (bitki genetiği ve ıslahı, bitki moleküler biyolojisi

ve genetiği, bitki genetik mühendisliği, bitki biyokimyası ve metabolomiği, bitki proteomiği,

bitki fizyolojisi, ekonomik ve farmasötik önemi olan bitki kimyasalları) kullanarak yüksek ve-

rim ve kalite özelliklerine sahip, biyotik ve abiyotik streslere dayanım özellikleri kazandırılmış,

ülkemiz için ekonomik ve stratejik öneme sahip sebze, meyve ve tarla bitkilerinde yeni çeşit-

lerin geliştirilmesini sağlamak.

c) Ekonomik önemi yüksek beslenme ve sağlıkla ilişkili kimyasalları yüksek miktar-

larda sentezleyen bitki çeşitlerini geliştirmek ve diğer biyoteknoloji uygulamalarında kullanı-

labilecek bitki temelli doku kültürü materyallerinin geliştirilebilmesi için uygulamalı araştır-

malar yürütmek.

ç) Sebze, meyve ve tarla bitkileri türlerinde tohumluk olarak üretilen ebeveynlerde ve

çeşitlerinde ismine doğruluk testlerinin klasik ve moleküler yöntemlerle gerçekleştirilmesini

sağlamak.

d) Tohumla veya köklendirme, aşılama, mikropropogasyon ile klonal olarak üretilen

meyve çeşitlerinde anaçların, aşı kalemi (gözü) kaynaklarının ve fidanların genetik saflıklarının

moleküler yöntemlerle test edilmesini sağlamak.

e) Sebzeler, meyveler, tahıllar, baklagiller, endüstriyel bitkiler, halofitik (tuzcul) bitkiler,

aquatik (sucul) bitkiler, süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, ormancılık ve ekolojik denge
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korunumu için gerekli bitkilerde yüksek verim ve kalite özellikleri bulunan materyallerin se-

leksiyonu, fenotipik özelliklerinin belirlenmesi ve genetik çeşitliliklerinin tespit edilmesi ve

populasyon yapılarının ortaya çıkarılması ve çekirdek koleksiyonların oluşturulmasını sağlamak.

f) Üstün genetik özelliklere sahip bitkisel gen kaynaklarının in vitro ve in vivo ortam-

larda korunmalarını sağlamak.

g) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde önemli kültürel ve ekonomik değerlere sahip

yerli bitkisel materyallerin gen kaynaklarının toplanmaları, karakterizasyonu ve in vitro ve in

vivo ortamlarda korunmalarını sağlamak.

ğ) Değişik bitki kökenli bioaktif moleküllerin belirlenmesi, izolasyonu, biyolojik akti-

vitelerinin karakterizasyonu ve topikal ilaç formülasyonlarını geliştirmek.

h) Bitki besleme ve bitki koruma işlemlerinde nanoteknolojik uygulamalar yapmak.

ı) Resmi veya özel kuruluşlar veya araştırmacılar tarafından talep edilmesi durumunda

bitkisel materyallerin, hastalık ve zararlılardan ari, klonal çoğaltımlarının gerçekleştirilmesini

sağlamak.

i) Talep edildiği durumlarda bitkisel materyallerin pilot üretimlerinin sera ve açık arazi

koşullarında yapılmasını sağlamak.

j) Resmi veya özel kuruluşlar veya araştırmacılar tarafından talep edilmesi durumunda

bitkisel materyallerde klasik ve moleküler yöntemlerle hastalık ve zararlı testlerinin yapılmasını

sağlamak.

k) Genetik mühendisliği gibi yüksek teknolojik yöntemlerle genetiği güçlendirilmiş ta-

rımsal ürünlerin ve gıdaların testlerinin yapılmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak.

b) Bitki bilimleri ve teknolojileri ile ilgili her türlü yeni bilgi ve veriyi üretmek, depo-

lamak ve yaymak.

c) Enstitüde yapılacak lisansüstü ve diğer araştırmalarda Merkezin laboratuar, donanım

ve diğer olanaklarından yararlanılmasını sağlamak.

ç) Kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu araştırmaları planlamak, gerçekleş-

tirmek ve bu konuda danışmanlık hizmeti vermek.

d) Kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu üretim sistemleri, süreçleri ve bile-

şenlerini sanayi ile birlikte planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek.

e) Meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları yapmak. Bu amaçla seminerler, atölye

çalışmaları ve konferanslar düzenlemek, yazılı ve elektronik ortamda yayınlar hazırlamak.

f) Bitki bilimleri ve teknolojileri ile ilgili konularda faaliyet gösteren ulusal ve uluslar-

arası kuruluşlarla işbirliği yapmak.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Yönetim Kuruluna seçilmiş öğretim üyeleri arasından üç yıl

süre ile Enstitü Yönetim Kurulunun görüşü de alınarak, Rektör tarafından görevlendirilir. Bu

görevlendirmede uzmanlık alanı esas alınır ve Enstitünün Fen Fakültesi öğretim üyeleri ara-

sından bitki moleküler genetiği (bitki gen haritalaması), bitki biyoteknolojisi ve bitki moleküler

biyolojisi alanında doktora yapmış olması şartı aranır. Süresi biten Müdür tekrar görevlendiri-

lebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin tüm

faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumlu olup, Yönetim Kuruluna başkanlık eder, çalışmaların

düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır.

(2) Müdürün önerisi üzerine ve Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merke-

zin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Enstitüde görevli öğretim elemanları arasından

bir kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında

bulunmadığı hallerde müdür yardımcısı vekalet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse

yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevler ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek ve Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim kurulunun görüşünü

de aldıktan sonra, Rektörlüğe bilgi vermek.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygula-

mak.

ç) Çalışma konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapmak.

d) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre

sunmak.

e) Her yıl sonunda Merkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve Yönetim

Kuruluna sunmak. 

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Enstitüde tam gün çalışan ve bitki bilimleri ve tek-

nolojisi ile ilgili konularda yayınları, araştırmaları, uygulama deneyimi ve birikimi bulunan

Fen Fakültesi veya Mühendislik Fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri arasından, Yönetim

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                               8 Haziran 2019 – Sayı : 30795



Kurulu kararı ile belirlenmiş ve Rektör tarafından görevlendirilmiş üç ve yine Rektör tarafından

Fen Fakültesi veya diğer fakültelerin öğretim üyeleri arasından seçilen ve görevlendirilen iki

kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulunun ilk oluşturulma işlemi, Rektörlüğün fakülteler kanalıyla öğretim

üyelerine konuyu duyurması ve adayların bölüm başkanlıklarına başvurması ile başlar. Yönetim

Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan, görevi düşen veya üç

aydan fazla bir süre Enstitü dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, ait olduğu kontenjandaki

yöntemle seçim ve görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

İki kez arka arkaya ve toplam üç kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyelerin görevi

düşmüş sayılır. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine en az iki ayda bir salt ço-

ğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile karar alır.

(2) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

c) Merkezin çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.

ç) Araştırma, uygulama ve yayın konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulun-

mak.

d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma

raporunu hazırlamak ve raporları Rektörlüğe sunmak.

e) Müdürün yönetim ile ilgili getireceği konularda karar almak. 

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından

uygun görülen, konu ile ilgili bilim insanları, sanayiciler, kamu ve özel kuruluşların temsilci-

lerinden olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç

yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu

ile birlikte yılda en az bir kere toplanarak Merkezin çalışmaları hakkındaki görüşlerini bildirir

ve yeni çalışma konuları hakkında tavsiye niteliğinde kararlar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.
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Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rek-

törü yürütür.

—— • ——
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden: 

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ DENEY HAYVANLARI ÜRETİM, 

BAKIM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

(İYTEDEHAM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlü-

ğüne bağlı olarak kurulan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Deney Hayvanları Üretim, Bakım,

Uygulama ve Araştırma Merkezi (İYTEDEHAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organ-

larına, organlarının görevlerine ve işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Deney Hayvanları Üretim, Bakım, Uygulama

ve Araştırma Merkezi (İYTEDEHAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organ-

larının görevlerine ve işleyişine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırıcı: Denemenin fiilen uygulanmasından sorumlu olan ve deney hayvanları

üzerinde uygulama yapma yetkisine sahip olan kişiyi,

b) Araştırma: Bilimsel bilgi elde etmek amacı ile deney hayvanları üzerinde yürütülecek

her türlü çalışmayı,

c) Deney hayvanı: Bilimsel araştırma, eğitim, deney, kontrol ve test amacıyla kullanılan

her türlü omurgalı hayvanı,
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ç) Deney materyali: Canlı omurgalı hayvanlar dışında kullanılacak hayvan kaynaklı

her türlü organ, doku ve hücre materyalini,

d) Diğer personel: Birimde görevlendirilecek sekreter, güvenlik görevlisi, hayvan ba-

kıcısı ve genel temizlik görevlilerini,

e) Merkez (İYTEDEHAM): İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Deney Hayvanları Üre-

tim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Müdür: Merkezin Müdürünü,

g) Proje: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

(İYTE-HADYEK) tarafından onaylanmış bilimsel projeleri,

ğ) Proje yürütücüsü: Bir araştırmanın bilimsel, etik, teknik, idari, mali ve hukuki her

türlü sorumluluğunu taşıyan araştırmacıyı,

h) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,

ı) Sorumlu yönetici: 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde tanımlanan veteriner hekimi,

i) Teknik personel: Merkezde teknik hizmetlerde görevlendirilecek ilgili kişileri,

j) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel

girişimleri,

k) Üniversite: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,

l) Veteriner sağlık teknikeri/teknisyeni: Merkezde çalışan veteriner sağlık teknikeri/tek-

nisyenini,

m) Yerel Etik Kurul: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Hayvan Deneyleri Yerel Etik

Kurulunu,

n) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; deney hayvanları kullanılarak gerçekleştirilecek de-

neysel araştırmaların sağlıklı bir şekilde ve etik kurallar çerçevesinde yürütülebilmesi için ge-

rekli altyapının oluşturulması, uluslararası standartlarda deney hayvanı üretiminin ve bakımının

yapılması, deneysel araştırmalar için temel laboratuvar gereksinimlerinin ve teknik koşulların

sağlanmasıdır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

a) Deney hayvanlarının kullanıldığı her türlü bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları

teşvik etmek, desteklemek, bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanma-

sını sağlamak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti

sağlamak.
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b) Merkezde deney hayvanları üzerinde yürütülecek her türlü araştırma ve uygulamanın,

etik kurallara uygun bir şekilde hayvan refahı ve hayvan haklarına riayet edilerek yürütülmesi

için gerekli altyapıyı kurmak, geliştirmek ve çalıştırmak.

c) Eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan deney hayvanlarının

yürürlükteki mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmesi, yetiştirilmesi, ba-

kımı ve beslenmesini sağlayacak altyapıyı sağlamak.

ç) Merkezin çalışmalarında etkinliği artırmak için ulusal ve uluslararası bilimsel ve tek-

nolojik çalışmalara katılmak; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve ilgili uygulama ve araştırma

merkezleri ile işbirliği yapmak; bu merkezlerden araştırmacı ve uygulamacı kabul etmek ve

bu merkezlere araştırmacı göndermek; eğitim programları, kurslar, kongreler, sempozyumlar,

çalıştaylar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri programlar düzenlemek veya düzenlenmesine

katkıda bulunmak; Merkezin amaçlarıyla ilgili alanlarda yarışmalar düzenlemek.

d) Deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilen deneylerden elde edilen verilerin bilim

dünyasıyla paylaşılmasını teşvik etmek ve desteklemek,  konusu ile ilgili yayınlar yapmak ve

bilimsel yayınları takip etmek.

e) Merkezde yürütülmesi kararlaştırılan projeler için gerekli malzemelerin teminini sağ-

lamak.

f) Deney materyalleri ile yapılan in vitro hücre ve doku kültürü çalışmaları için gerekli

ortamı hazırlamak, kök hücre çalışmalarını teşvik etmek, bunlarla ilgili eğitimleri organize et-

mek ve laboratuvar altyapısını hazırlamak.

g) Merkezde yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan her türlü fikri ve sınai mül-

kiyet haklarının alınması ve korunmasına destek sağlamak.

ğ) Kaynakların doğru kullanımını sağlamak amacı ile araştırma birimleri arasında ko-

ordinasyonu sağlamak, araştırmacıların farklı laboratuvarlardan yararlanabilmelerine imkân

vermek.

h) İlgili araştırma ve uygulamalar için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yap-

mak, kısa ya da uzun süreli olarak yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara eleman göndermek ya da bu

amaçla gönderilenleri kabul etmek.

ı) Deneysel cerrahi uygulamaları için gerekli laboratuvar alanı ve şartlarını sağlamak.

i) Araştırmalarda hayvan kullanımını ve bakımını evrensel etik ilkeler çerçevesinde yü-

rütmek.

j) Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ile işbirliği yapmak, gerektiğinde Merkezde yü-

rütülecek çalışmaları birlikte denetlemek.

k) Merkezin kuruluş amacına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları

yapmak.

l) Merkezin amacına ve ilgili mevzuata uygun diğer çalışmaları yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Sorumlu Yönetici (Veteriner hekim).

ç) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma,

uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından

seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev

süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.

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

alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi üç yıl için Rektör

tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür

yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil olarak

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

diğinde yardımcısının da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri

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

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

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve

denetlemek.

d) Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına, deney hayvanlarında

yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda

yönlendirmek.

e) Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlen-

dirmek ve onay vermek.
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f) Merkeze gelen, üretilen, satılan, deneyde kullanılan, ölen veya nakledilen hayvanla-

rın; türü, ırkı, cinsi, geliş, doğum, ölüm, satış ve nakil tarihleri, uygulanan işlemler, satın almak

veya kullanmak amacı ile başvuran araştırıcıların isim ve adresleri ile hayvanların akıbetlerinin

kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

g) Merkezin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli girişimlerde bu-

lunmak.

ğ) Başka üniversiteler ile özel ve tüzel kişilerin hayvan satın alma isteklerini incelemek

ve Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.

h) Araştırmacıların Merkez imkânlarından yararlanabilmesi için gerekli plan ve düzen-

lemeleri yapmak.

ı) Her takvim yılının bitimini takip eden Ocak ayında, o yıl içinde Merkezde gerçek-

leştirilen araştırmalarda kullanılan deney hayvanlarının türleri, sayıları ve bu hayvanların kul-

lanım amaçlarını içeren yılsonu deney hayvanları faaliyet raporunu Yönetim Kurulu onayı ile

İYTE-HADYEK’e sunmak.

i) İYTE-HADYEK ile işbirliğini yürütmek.

j) Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri hakkında yıllık faaliyet raporu

hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

k) Merkezde çalışan veteriner hekimler ve teknik personelin görev paylaşımını ve ça-

lışma düzenini belirlemek ve denetlemek.

l) Merkezde çalışan personele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemek, araştırmacıların

hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alınarak eşit şekilde kullanıla-

bilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.

m) Merkeze gelen veya üretilen, satılan, deneyde kullanılan, karantinada tutulan, ölen,

nakledilen hayvanların; türü, ırkı, cinsi, geliş, doğum, ölüm, satış, nakil tarihleri, uygulanan

işlemler, satın almak veya kullanmak amacı ile başvuran şahsın isim ve adresi ile hayvanların

akıbetlerinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

n) Denetim defterini muhafaza etmek, istenildiği takdirde bilgi ve belgeleri yetkililere

göstermek.

o) Merkezin çalışma plan ve programı ile acil eylem planını hazırlamak.

ö) Merkezin her türlü ihtiyacının belirlenmesi ve bunların karşılanması için gerekli gi-

rişimlerde bulunmak.

p) Projelerin izin verilmiş prosedüre uygun olarak yapılmasını ve prosedürlere uyul-

maması durumunda gerekli önlemlerin alınmasını ve kayda geçirilmesini, durumun İYTE-

HADYEK’e ve gerektiğinde ilgili Bakanlığa bildirilmesini sağlamak.

r) Deneyler sonucunda ortaya çıkan, çevre ve sağlığa zararlı olan tüm tıbbi ve biyolojik

atıkların imhasının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak ve tedbir almak.

s) Merkez bünyesinde yürütülecek olan kurs, seminer, kongre ve sempozyum gibi bi-

limsel toplantıları planlamak, düzenlemek ve yürütmek.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Üniversite öğretim

üyeleri arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere

toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üye seçiminde hayvan deneyleri konusunda dene-

yimli öğretim üyeleri öncelikli tercih edilir. Üyelik süresi üç yıldır. Süresi dolmadan boşalan

üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre

için Rektör aynı usul ile yeni üye görevlendirir. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri

aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az iki defa salt çoğunluk ile

toplanır. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan-

ların Yönetim Kurulu üyeliği son bulur. Boşalan üyelik için Rektör aynı usul ile bir ay içinde

yeni üye görevlendirir.

(3) Yönetim Kurulunda tüm kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkezin amacına uygun olarak çalışması, gelişmesi ve hizmetlerin aksamadan yü-

rütülmesi için gerekli kararları almak, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek.

c) Merkezde yürütülecek kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri yürütmek.

ç) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe öne-

rilerde bulunmak.

d) Merkezde üretilecek veya üretimden kaldırılacak hayvan türlerini belirlemek.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.

f) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

g) Bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi tarafından desteklenen projeler ile

yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerin Merkezde çalışılmasına imkân

ve destek sağlamak.

ğ) Merkezin kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve uygulanmasında Müdüre yar-

dımcı olmak.

h) Deney hayvanlarının yetiştirilebileceği gerekli barınma ve beslenme koşullarını oluş-

turmak, ideal çalışma ortamını sağlamak ve Merkezin personel, araç, gereç, deney hayvanı ve

diğer gereksinimlerini belirlemek ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

ı) Merkezde yürütülen deneysel araştırmaları denetlemek ve bu konuda İYTE-HAD-

YEK ile işbirliği yapmak.

i) İYTE-HADYEK tarafından düzenlenecek deney hayvanları ve araştırmalarla ilgili

kurs ve seminerlere destek sağlamak.

j) Her takvim yılının bitimini izleyen ay içinde Merkezin faaliyet, yatırım, gelir ve har-

camalarına ilişkin bir rapor hazırlayarak Müdürün onayı ile Rektöre sunmak.
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Sorumlu Yönetici (Veteriner hekim) ve görevleri

MADDE 12 – (1) Sorumlu Yönetici, Müdüre bağlı olarak ve onun denetiminde çalışır.

(2) Sorumlu Yöneticinin görevleri şunlardır:

a) Laboratuvar hayvanlarının üretim ve bakımını sağlamak, kontrol etmek ve düzenlemek.

b) Laboratuvar hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek

ve araştırıcıları bu konuda bilinçlendirmek.

c) Araştırmalar sırasında danışman veteriner hekimlik görevi yapmak.

ç) Merkez dâhilinde kullanılan laboratuvar hayvanlarının kaydını tutmak.

d) Merkez dâhilinde kullanılan sarf malzemelerinin kaydını tutmak.

e) Merkezdeki demirbaş malzeme ve cihazların korunma ve bakımının sağlanmasını

kontrol etmek.

f) Projelerle ilgili bilgileri, kayıtları ve Müdürün Merkez dâhilinde uygun gördüğü ve-

rileri bilgisayar ortamına taşımak ve Müdüre rapor vermek.

g) Projelerde kullanılan laboratuvar hayvanlarının hafta sonu bakımları ve resmi tatil

günleri için Müdürün uygun göreceği şekilde planlama yapmak.

ğ) Müdürü çalışmalar, işleyiş ve aksaklıklar konusunda bilgilendirmek.

h) Üretilen hayvanların sağlığını ve tür özelliklerinin saflığını korumak.

ı) Merkezin bünyesindeki hayvanlara yönelik koruyucu hekimlik faaliyetlerinde bu-

lunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversite öğretim

elemanları ile istekleri halinde özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarında araştırmacı, AR-

GE yöneticisi olarak görev yapan kişiler arasından seçilen en az yedi, en fazla dokuz kişiden

oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdür ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafın-

dan üç yıllığına seçilir. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle

yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda bir kez olağan toplanır. Müdür, gerekli gördüğünde Danışma

Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının yarıdan bir faz-

lası talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde toplantıya çağırır. Da-

nışma Kurulu tutanaklarının birer nüshası Rektörlüğe sunulur.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejik hedefleri ve eylem planları ile ilgili Yönetim Kuruluna önerilerde

bulunmak.

b) Her yılın sonunda Merkezde yapılan bilimsel ve teknolojik faaliyetleri stratejik he-

defler ve eylem planı çerçevesinde incelemek, değerlendirmek ve rapor hazırlamak.

c) Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda danışmanlık hizmeti yapar ve tavsiye

niteliğinde görüş ve öneri bildirir.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                               8 Haziran 2019 – Sayı : 30795



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkezden Yararlanma Koşulları

Merkezden yararlanma koşulları

MADDE 14 – (1) Merkezden yararlanma koşulları şunlardır:

a) Merkezden öncelikli olarak Üniversitenin akademik personelinin yürütücülüğünü

yaptığı araştırma projeleri ve tez çalışmaları için yapılan talepler karşılanır.

b) Merkezden deney hayvanı talebi, Ek-1 ilâ Ek-3’te birer örnekleri yer alan formlar

ile Ek-4’te bir örneği yer alan deney hayvanı talep formu doldurularak, etik kurul müracaat

formu ve etik kurul kabul yazısı ekinde Müdürlüğe yapılır.

c) Kurallara uygun olarak yapılan deney hayvanı talebi Yönetim Kurulu tarafından de-

ğerlendirilerek karara bağlanır.

ç) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan deney hayvanı talebi, ücretinin Üniversite dö-

ner sermaye saymanlığı hesabına yatırılmasından sonra gerekli hayvanların üretimi için plan-

lamaya alınır.

d) Çalışılacak laboratuvar hayvanları öncelikle Merkezden sağlanır. Merkezde proje

içeriğine uygun yeterli sayıda veya türde laboratuvar hayvanı bulunmaması halinde, Müdürün

bilgisi ve onayı dâhilinde standartlara uygun belirli merkezlerden araştırıcı tarafından labora-

tuvar hayvanı sağlanabilir. Diğer merkezlerden sağlanan laboratuvar hayvanları öncelikle ka-

rantinaya alınırlar ve gerekli kontrollerden sonra kullanılabilirler.

e) Araştırmacılar deney hayvanları etik kurulunca belirlenen esaslara uymak zorunda-

dır.

f) Araştırma başvurularında, araştırmacıların kişisel beyanı esastır. Müracaat formla-

rında ve/veya çalışmalarla ilgili her türlü beyanda verilen bilgilere ilişkin her türlü yasal ve

etik yükümlülük araştırıcıya aittir.

g) Merkez bünyesinde yürütülecek tüm hayvan deneyleri, hayvan deneyleri yerel etik

kurulu tarafından düzenlenmiş kurstan sertifika almış ya da denkliği kurulca kabul edilmiş ser-

tifikalara sahip araştırıcılar tarafından yürütülür.

ğ) Araştırmacılar, çalışmalarında bilimsel araştırmaların temel kuralları olarak kabul

edilen zarar vermeme, saygılı olma, şeffaflık, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine uyacaklarını pe-

şinen kabul etmiş sayılırlar.

h) Araştırmacılar, çalışmalarının her aşamasında Merkez yetkililerinin denetimine açık

olduklarını kabul etmiş sayılırlar.

ı) Proje onay tarihinden itibaren altı ay içerisinde proje sorumlusu veya araştırıcılar ta-

rafından takibi yapılmayan veya çalışma randevusuna uyulmayan projeler Müdür tarafından

iptal edilebilir.

i) Araştırma yürütücüsü Merkezde yürütülen ve tamamlanan araştırmalar ile ilgili olarak

yapılan yayın ve bilimsel raporlarda Merkezin açık adını belirtmek, yayın ya da bilimsel rapo-

run bir örneğini altı ay içinde Merkeze iletmek zorundadır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri

MADDE 15 – (1) Merkezde oluşturulacak çalışma birimleri Müdürün önerisi üzerine
Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(2) Çalışma birimleri, Müdür ve müdür yardımcısı tarafından hazırlanıp Yönetim Ku-
rulu tarafından onaylanan çalışma kurallarına göre görev yaparlar. Çalışma birimleri, Müdür
ve müdür yardımcısının sorumluluğunda faaliyet gösterir.

(3) Çalışma birimi sorumluları Müdür tarafından belirlenir. Görev süresi biten çalışma
birimi sorumluları tekrar seçilebilir veya süresinden önce görevleri sonlandırılabilir.

Araştırmacıların sorumlulukları ve çalışma koşulları

MADDE 16 – (1) Merkezin olanaklarından, Üniversite bünyesinde bulunan tüm aka-
demik birimlerden araştırıcılar yararlanabilir. Araştırmacıların Merkezde yürütecekleri tüm ça-
lışmalarında uymaları gereken hususlar Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Çalışılacak laboratuvar hayvanları öncelikle Merkezden sağlanır. Merkezde proje
içeriğine uygun yeterli sayıda veya türde laboratuvar hayvanı bulunmaması halinde, Müdürün
bilgisi ve onayı dâhilinde standartlara uygun belirli merkezlerden araştırıcı tarafından labora-
tuvar hayvanı sağlanabilir. Diğer merkezlerden sağlanan laboratuvar hayvanları öncelikle ka-
rantinaya alınırlar ve gerekli kontrollerden sonra hayvan barındırma bölümüne kabul edilebilir
ve kullanılabilirler.

(3) Araştırmacılar Deney Hayvanları Etik Kurulunca belirlenen esaslara uymak zorun-
dadır. 

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-
nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. 
Demirbaşlar

MADDE 19 – (1) Merkeze Rektörlükçe alınan ya da hibe edilen her türlü cihaz ve de-
mirbaşlar öncelikli olarak Merkezin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır.

Diğer hükümler

MADDE 20 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 31/5/1999
tarihli ve 23711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Döner
Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-
kümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü
yürütür.
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Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabi-

litasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-

rına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

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

organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yalova Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Yalova Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İnsan sağlığına yönelik yeni tanı ve tedavi uygulamaları geliştirmek üzere ileri araş-

tırmalar yapmak ve klinikte kullanılabilecek yeni yaklaşımlar geliştirmek, var olan uygulama-

ları ise daha ileriye taşımak.
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b) Merkezde yapılacak çalışmalar, ulusal ve uluslararası, kamu- özel sektör kurum ve

kuruluşlarından alınacak proje destekleri, bireysel ya da kurumsal bağışlar ile desteklenecek

ileri araştırmalar yapmak.

c) Proje çıktılarını ticarileştirilebilir bir ürün, örneğin bir tanı/tedavi hizmeti olarak sun-

mak ve patentlemek.

ç) Merkez araştırmacılarının disiplinler arası çalışma yapmalarını teşvik etmek.

d) İhtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir fizyoterapi

ve rehabilitasyon hizmeti sunmak.

e) Yurt içi ve yurt dışı hastaların tedavisine yönelik çalışmalar ve anlaşmalar yaparak,

bölgenin ve ülkemizin fizyoterapi ve rehabilitasyon turizmine katkı sunmak.

f) Fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin teorik ve uygulamalı eğitimlerine kat-

kıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) İnsan sağlığına yönelik yeni tanı ve tedavi uygulamaları geliştirmek üzere ileri araş-

tırmalar yapmak ve klinikte kullanılabilecek yeni yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağla-

mak.

b) Araştırmacıların disiplinler arası çalışma yapmalarını teşvik etmek, projeleri koordine

etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı destek kaynaklarını kullanmak.

c) Tedavide kullanılabilecek yeni teknikleri, uygulama yaklaşımlarını, tamamlayıcı te-

rapileri ve terapatik ürünleri analiz etmek ve sonrasında klinik çalışmalara uygun hale getirmek

ve klinik uygulamasını yapmak. 

ç) Toplumsal farkındalığı artırmak ve sağlığı korumaya yönelik uygulamalar ve araş-

tırmalar yapmak.

d) Ulusal ve uluslararası, kamu-özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

ortak çalışmalar yapmak ve danışmanlık hizmetleri vermek.     

e) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları

raporlamak, bilimsel dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayınlamak.

f) Merkezin tanı/tedavi hizmeti gibi ticarileştirilebilir ürünlerinin sunulması ve payla-

şılması için gerekli fikri mülkiyet haklarını anlaşmalarla güvence altına almak.

g) Merkezin gereksinimlerini karşılamak ve olanaklarını genişletmek için gerektiğinde

hizmet satın almak ve hizmet satmak.

ğ) Fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerine katkı sağla-

yarak mesleki gelişimlerine destek olmak.

h) Sağlık turizmi alanında yapılacak tanıtım ve anlaşmalarla, yurt içi ve yurt dışından

gelecek bireylere kaliteli ve ihtiyaca uygun hizmet vermek.  

ı) Merkez amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten

Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine, kalan süreyi ta-

mamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır. Müdürün görevi ba-

şında olmayacağı durumlarda, müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Altı aydan

daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda Müdürün görevi sona erer. Bu

durumda yerine yeni bir müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık yapmak.

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak ve talep ha-

linde Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

f) Çalışma birimleri hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca onay-

lanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.

g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini ve yönlendirilmesini sağlamak.

ğ) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

h) Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin diğer görevleri yapmak.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün teklifi üzerine Rektör ta-

rafından, en fazla iki öğretim elemanı müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün

görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından

Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek toplam beş üyeden oluşur. Yönetim

Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde

olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

(3) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması

konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu

değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit

etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirmek, öneriler sunmak ve destekleme

şeklini belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde

Üniversite dışından, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri

arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür baş-

kanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-

dirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur

ve tavsiye niteliğinde görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-

dirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sa-

yısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak.

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici

çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimi, çalışma birimi başkanı veya bir Yönetim Ku-

rulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görev-

lendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Çalışma

birimlerindeki elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler içinde görevlendirilir. Müdür,

çalışma birimlerinin faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan çalışma birimi perso-

nelinin görev süresi Yönetim Kurulunca uzatılabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ÇALIŞMALAR UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesi Sosyal Çalışmalar Uy-

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

organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi Sosyal Çalışmalar Uygulama ve

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

görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
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b) Merkez: Yalova Üniversitesi Sosyal Çalışmalar  Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Yalova Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası alanlarda kültür,

tarih, edebiyat, dilbilim, arkeoloji, antropoloji, sanat tarihi, sosyoloji, sosyal hizmet vb. sosyal

bilimler alanındaki tüm akademik disiplinlerden yararlanarak araştırmalar yapmak; bu amaçla

yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek, disiplinler arası çalışmalar ve projeler

yapmak, önerilen projeleri desteklemek, içinde bulunulan toplumun kültür yapısını bilimsel

verilere dayalı olarak araştırıp incelemek, tarihî seyir içinde çeşitli kültür ve medeniyetlerin

birbirleriyle ilişkilerini ve etkileşimlerini tespit etmek, toplum içinde her tür inanç, din, dil, ırk

gibi faktörlerin bu oluşum içindeki rollerini izlemek, çağdaş dünyada iç ve dış olmak üzere

felsefi, düşünsel, ideolojik, bilimsel, teknolojik vb. akımların toplumumuz ve kültürümüz üze-

rindeki tesirlerini ortaya çıkarabilmek için bilimsel araştırmalar yapmak, bu konuda ulusal ve

uluslararası kurum ve kuruluşlarla akademik iş birlikleri yaparak ortaya çıkacak ürünleri se-

miner, sempozyum, konferans gibi bilimsel ve kültürel etkinlikler aracılığıyla topluma aktarmak

ve yapılan bilimsel çalışmaları desteklemek ve geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Üniversite bünyesinde planlanan yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde sos-

yal bilimler alanındaki tüm akademik disiplinlerin birikimlerinden yararlanarak araştırmalar

tasarlamak ve yürütmek. 

b) Farklı medeniyetlerde ve coğrafyalarda üretilen kültür malzemesinin karşılaştırmalı

olarak çalışılmasına imkân sağlayacak araştırma ve projeler yapmak, önerilen projeleri des-

teklemek. 

c) Araştırmalarla elde edilen verilerin akademik çalışmalarda kullanımını sağlamak

amacıyla araştırmacıların erişimine açılması için gerekli altyapıyı oluşturmak; bu çerçevede

çok dilli bir veri tabanı tasarlamak ve yönetmek.

ç) Yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası alanlarda ilgili resmî kurumlar, özel sektör ku-

ruluşları ve STK’larla iş birliği halinde projeler yürütmek.

d) Yalova ili kapsamında Merkezin amacına uygun bir veri tabanı oluşturmak.

e) Ulusal ve uluslararası ilgili kurumlarla amaca uygun iş birliği yapmak.

f) Talep edilmesi halinde resmî kurumlar, özel sektör kuruluşları ve STK’lara danış-

manlık hizmeti vermek. 
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g) Araştırma raporları yayınlamak.

ğ) Üniversitenin eğitim, öğretim ve staj faaliyetlerine katkı sunmak ve sertifika prog-

ramları düzenlemek.

h) Üniversitenin akademik birimleri arasında disiplinlerarası çalışmalar yapmak ve bu

tür araştırmaları özendirmek.

ı) Dezavantajlı grupları topluma ve çalışma hayatına yeniden kazandırmaya yönelik

projeleri hayata geçirmek.

i) Araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için belirlenen araştırmacıların ve araştırmacı

adaylarının yurt içinde ve yurt dışında yapacakları çalışmaları desteklemek.

j) Merkezin ilgi alanına giren konularda konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, panel

gibi akademik ve kültürel etkinlikleri düzenlemek ya da desteklemek.  

k) Merkezin amacı kapsamında uygun görülen diğer faaliyetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Yalova Üniversitesi öğretim elemanları arasından, Rektör ta-

rafından 3 yıl süreyle görevlendirilir. Müdür, üst üste en fazla iki dönem görevlendirilebilir.

Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması halinde, görevi kendiliğinden sona

erer ve Rektör yeni bir Müdür atar.

(2) Müdür Yardımcıları, Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ve

Rektörün onayıyla görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği görevleri yerine getirir

ve yokluğunda ona vekâlet eder. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri yürütmek ve Merkez için yeni

geliştirme hedefleri belirlemek.

b) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık yapmak.

c) Merkezi temsil edip ilgili idari işleri yürütmek.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, amaca uy-

gun projelerin uygulama, sevk ve idaresini gerçekleştirmek.

d) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve toplantıları yönetmek.

e) Merkezin ve bağlı birimlerin yönetim açısından düzenli işlemesi için gerekli tedbir-

leri almak ve uygulamak.
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f) Merkez ve bağlı birimlerin çalışma programlarını belirlemek, yıllık çalışma planını

yapmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.

g) Araştırma ve inceleme sonuçlarının Üniversite dışında sunumu için Rektörün onayını

almak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Üniversite öğretim

üyeleri arasından Müdür tarafından önerilip Rektör tarafından görevlendirilen 3 kişi olmak

üzere 5 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Yönetim Kurulundan

herhangi bir sebeple ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla en az iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve

kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde Müdürün bulunduğu taraf ço-

ğunluk sayılır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin faaliyet ve yönetimiyle ilgili kararlar almak.

b) Merkezde akademik ve teknik personelin görevlendirilmesiyle ilgili hususlarda Mü-

dürün önerisini incelemek ve Rektörlüğe sunulacak öneri hakkında karar vermek.

c) Faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait

çalışma programını hazırlamak.

ç) Araştırma ve yayınlar yapılması, bilimsel toplantılar düzenlenmesi, eğitim ve öğretim

faaliyetlerine destek olunması gibi konularda karar vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görev-

lendirilen alanlarında uzman kişilerden oluşur. Danışma Kurulu, Üniversitede görevli öğretim

elemanlarından ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile STK çalışanları arasından görev-

lendirilebilir. Beş kişiden oluşan Danışma Kurulunun görevi; Merkez tarafından yapılan çalış-

malar, araştırma projeleri ve yayınlar hakkında görüş bildirmek ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır. 

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 

Fatsa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 5041 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 28.05.2019 Karar No: 7334 

ŞİRKETİN: 

●  TİCARİ UNVANLARI : Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. 

●  MERKEZİ ve TEBLİGAT  

 ADRESLERİ : Mustafa Kemal Mah. Barış Sitesi 2107 Sok. No:3 

   Eskişehir Yolu Çankaya/ANKARA 

●  MÜRACAAT TARİHLERİ : 01.08.2018 

RUHSATIN: 

●  KONUSU : Arama ruhsatı  

●  YÜZÖLÇÜMÜ : 15.331 hektar 

●  BÖLGESİ : Kara 

●  KAPSADIĞI İL : Konya, Niğde 

●  PAFTA NUMARASI : AR/ERA/K/M32-c4 

KARAR: 

Era Enerji, Enerji Servis Hiz. ve Petrol Tic. Ltd.’nin illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

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

Gazete’de yayımı tarihinde, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 5037/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 28.05.2019 Karar No: 7314 

ŞİRKETİN: 

●  TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

●  MERKEZİ ve TEBLİGAT  

 ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86     

   06100 Çankaya/ANKARA 

●  MÜRACAAT TARİHİ : 08.08.2018 

RUHSATIN: 

●  MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

●  YÜZÖLÇÜMÜ : 58.752 hektar 

●  BÖLGESİ : Marmara Denizi 

●  KAPSADIĞI İLLER : Balıkesir, Bursa 

●  PAFTA NUMARASI : AR/TPO/D/G20-d 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

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

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren sekiz (8) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 5040/1/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:28.05.2019 Karar No:7315   

ŞİRKETİN: 

●  TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

●  MERKEZİ ve TEBLİGAT  

 ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86     

   06100 Çankaya/ANKARA 

●  MÜRACAAT TARİHİ : 08.08.2018 

RUHSATIN: 

●  MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

●  YÜZÖLÇÜMÜ : 58.759 hektar 

●  BÖLGESİ : Marmara Denizi 

●  KAPSADIĞI İLLER : Bursa, İstanbul, Yalova 

●  PAFTA NUMARASI : AR/TPO/D/G20-c 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

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

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren sekiz (8) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 5040/2/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:28.05.2019 Karar No:7316 

ŞİRKETİN: 

●  TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

●  MERKEZİ ve TEBLİGAT  

 ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86     

   06100 Çankaya/ANKARA 

●  MÜRACAAT TARİHİ : 26.07.2018 

RUHSATIN: 

●  MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

●  YÜZÖLÇÜMÜ : 5.731 hektar 

●  BÖLGESİ : Marmara Denizi 

●  KAPSADIĞI İLLER : İstanbul, Tekirdağ 

●  PAFTA NUMARASI : AR/TPO/D/F20-d4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

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

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren sekiz (8) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 5040/3/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:28.05.2019 Karar No:7317   

ŞİRKETİN: 

●  TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

●  MERKEZİ ve TEBLİGAT  

 ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86     

   06100 Çankaya/ANKARA 

●  MÜRACAAT TARİHİ : 27.07.2018 

RUHSATIN: 

●  MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

●  YÜZÖLÇÜMÜ : 772 hektar 

●  BÖLGESİ : Marmara Denizi 

●  KAPSADIĞI İLİ : Tekirdağ 

●  PAFTA NUMARASI : AR/TPO/D/F19-c3, c4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

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

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren sekiz (8) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 5040/4/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:28.05.2019 Karar No:7318 

ŞİRKETİN: 

●  TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

●  MERKEZİ ve TEBLİGAT  

 ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86     

   06100 Çankaya/ANKARA 

●  MÜRACAAT TARİHİ : 27.07.2018 

RUHSATIN: 

●  MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

●  YÜZÖLÇÜMÜ : 682 hektar 

●  BÖLGESİ : Marmara Denizi 

●  KAPSADIĞI İLİ : İstanbul 

●  PAFTA NUMARASI : AR/TPO/D/F21-d4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

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

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren sekiz (8) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 5040/5/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:28.05.2019 Karar No:7319 

ŞİRKETİN: 

●  TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

●  MERKEZİ ve TEBLİGAT  

 ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86     

   06100 Çankaya/ANKARA 

●  MÜRACAAT TARİHİ : 26.07.2018 

RUHSATIN: 

●  MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

●  YÜZÖLÇÜMÜ : 10.805 hektar 

●  BÖLGESİ : Marmara Denizi 

●  KAPSADIĞI İLİ : İstanbul 

●  PAFTA NUMARASI : AR/TPO/D/F20-c3, c4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

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

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren sekiz (8) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 5040/6/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:28.05.2019 Karar No:7320 

ŞİRKETİN: 

●  TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

●  MERKEZİ ve TEBLİGAT  

 ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86     

   06100 Çankaya/ANKARA 

●  MÜRACAAT TARİHİ : 01.11.2018 

RUHSATIN: 

●  MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

●  YÜZÖLÇÜMÜ : 46.096 hektar 

●  BÖLGESİ : Kara 

●  KAPSADIĞI İLİ : Şanlıurfa 

●  PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/N42-a2, a3, a4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

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

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 5040/7/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:28.05.2019 Karar No:7321 

ŞİRKETİN: 

●  TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

●  MERKEZİ ve TEBLİGAT  

 ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86     

   06100 Çankaya/ANKARA 

●  MÜRACAAT TARİHİ : 20.07.2018 

RUHSATIN: 

●  MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

●  YÜZÖLÇÜMÜ : 43.734 hektar 

●  BÖLGESİ : Kara 

●  KAPSADIĞI İLLER : Edirne, Tekirdağ 

●  PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/F17-c2, c3, c4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

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

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 5040/8/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:28.05.2019 Karar No:7322 

ŞİRKETİN: 

●  TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

●  MERKEZİ ve TEBLİGAT  

 ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86     

   06100 Çankaya/ANKARA 

●  MÜRACAAT TARİHİ : 10.10.2018 

RUHSATIN: 

●  MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

●  YÜZÖLÇÜMÜ : 44.474 hektar 

●  BÖLGESİ : Kara 

●  KAPSADIĞI İLLER : Adıyaman, Şanlıurfa 

●  PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/M41-b 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

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

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 5040/9/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 28.05.2019 Karar No:7323 

ŞİRKETİN: 

●  TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

●  MERKEZİ ve TEBLİGAT  

 ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86     

   06100 Çankaya/ANKARA 

●  MÜRACAAT TARİHİ : 26.07.2018 

RUHSATIN: 

●  MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

●  YÜZÖLÇÜMÜ : 61.455 hektar 

●  BÖLGESİ : Kara 

●  KAPSADIĞI İLİ : Şanlıurfa 

●  PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/N41-b 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

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

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 5040/10/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:28.05.2019 Karar No:7324 

ŞİRKETİN: 

●  TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

●  MERKEZİ ve TEBLİGAT  

 ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86     

   06100 Çankaya/ANKARA 

●  MÜRACAAT TARİHİ : 26.10.2018 

RUHSATIN: 

●  MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

●  YÜZÖLÇÜMÜ : 30.350 hektar 

●  BÖLGESİ : Kara 

●  KAPSADIĞI İLLER : Elazığ, Diyarbakır 

●  PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/L43-b3, b4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

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

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 5040/11/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:28.05.2019 Karar No:7325 

ŞİRKETİN: 

●  TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

●  MERKEZİ ve TEBLİGAT  

 ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86     

   06100 Çankaya/ANKARA 

●  MÜRACAAT TARİHİ : 26.10.2018 

RUHSATIN: 

●  MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

●  YÜZÖLÇÜMÜ : 60.846 hektar 

●  BÖLGESİ : Kara 

●  KAPSADIĞI İLLER : Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır 

●  PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/L42-d 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

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

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 5040/12/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:28.05.2019 Karar No:7326 

ŞİRKETİN: 

●  TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

●  MERKEZİ ve TEBLİGAT  

 ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86     

   06100 Çankaya/ANKARA 

●  MÜRACAAT TARİHİ : 26.10.2018 

RUHSATIN: 

●  MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

●  YÜZÖLÇÜMÜ : 45.630 hektar 

●  BÖLGESİ : Kara 

●  KAPSADIĞI İLLER : Adıyaman, Malatya 

●  PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/L41-c1, c2, c3 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

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

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 5040/13/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:28.05.2019 Karar No:7327 

ŞİRKETİN: 

●  TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

●  MERKEZİ ve TEBLİGAT  

 ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86     

   06100 Çankaya/ANKARA 

●  MÜRACAAT TARİHİ : 26.07.2018 

RUHSATIN: 

●  MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

●  YÜZÖLÇÜMÜ : 30.353 hektar 

●  BÖLGESİ : Kara 

●  KAPSADIĞI İLİ : Diyarbakır 

●  PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/L44-a3, a4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

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

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 5040/14/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:28.05.2019 Karar No:7328 

ŞİRKETİN: 

●  TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

●  MERKEZİ ve TEBLİGAT  

 ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86     

   06100 Çankaya/ANKARA 

●  MÜRACAAT TARİHİ : 26.10.2018 

RUHSATIN: 

●  MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

●  YÜZÖLÇÜMÜ : 30.348 hektar 

●  BÖLGESİ : Kara 

●  KAPSADIĞI İLİ : Elazığ, Diyarbakır 

●  PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/L43-a3, a4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

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

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 5040/15/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:28.05.2019 Karar No:7329 

ŞİRKETİN: 

●  TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

●  MERKEZİ ve TEBLİGAT  

 ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86     

   06100 Çankaya/ANKARA 

●  MÜRACAAT TARİHİ : 04.02.2019 

RUHSATIN: 

●  MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

●  YÜZÖLÇÜMÜ : 13.764 hektar 

●  BÖLGESİ : Kara 

●  KAPSADIĞI İLİ : Tekirdağ 

●  PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/G18-b4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

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

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 5040/16/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:28.05.2019 Karar No:7330 

ŞİRKETİN: 

●  TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

●  MERKEZİ ve TEBLİGAT  

 ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86     

   06100 Çankaya/ANKARA 

●  MÜRACAAT TARİHİ : 04.02.2019 

RUHSATIN: 

●  MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

●  YÜZÖLÇÜMÜ : 14.671 hektar 

●  BÖLGESİ : Kara 

●  KAPSADIĞI İLLER : Tekirdağ, Çanakkale 

●  PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/G17-c2 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

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

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 5040/17/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:28.05.2019 Karar No:7331 

ŞİRKETİN: 

●  TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

●  MERKEZİ ve TEBLİGAT  

 ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86     

   06100 Çankaya/ANKARA 

●  MÜRACAAT TARİHİ : 04.02.2019 

RUHSATIN: 

●  MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

●  YÜZÖLÇÜMÜ : 4.159 hektar 

●  BÖLGESİ : Kara 

●  KAPSADIĞI İLİ : Tekirdağ 

●  PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/G18-c1 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

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

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 5040/18/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:28.05.2019 Karar No:7332 

ŞİRKETİN: 

●  TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

●  MERKEZİ ve TEBLİGAT  

 ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86     

   06100 Çankaya/ANKARA 

●  MÜRACAAT TARİHİ : 27.07.2018 

RUHSATIN: 

●  MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

●  YÜZÖLÇÜMÜ : 524 hektar 

●  BÖLGESİ : Marmara Denizi 

●  KAPSADIĞI İLİ : Tekirdağ 

●  PAFTA NUMARASI : AR/TPO/D/F19-d3 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

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

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren sekiz (8) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 5040/19/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 28.05.2019 Karar No: 7333   

ŞİRKETİN: 

●  TİCARİ UNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. 

●  MERKEZİ ve TEBLİGAT  

 ADRESİ : Dumluca Sokak No:19 

   06530 Beysukent/ANKARA 

●  MÜRACAAT TARİHİ : 16.10.2018 

RUHSATIN: 

●  MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

●  YÜZÖLÇÜMÜ : 61.910 hektar 

●  BÖLGESİ : Kara 

●  KAPSADIĞI İLLER : Denizli, Muğla 

●  PAFTA NUMARASI : AR/ARR/K/O22-a 

KARAR: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin bölgesi, illeri, yüzölçümü ve paftası 

yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

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

Gazete’de yayımı tarihinde, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 5036/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 28.05.2019 Karar No: 7335 

ŞİRKETİN: 

●  TİCARİ UNVANI : Protech Enerji Petrol Madencilik San ve Tic. A. Ş 

●  MERKEZİ ve TEBLİGAT  

 ADRESİ : Barbaros Mah. Aktürk Sok No:4A/1 

   Ataşehir /İSTANBUL 

●  MÜRACAAT TARİHİ : 18.10.2018 

RUHSATIN: 

●  MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

●  YÜZÖLÇÜMÜ : 55.554 hektar 

●  BÖLGESİ : Kara 

●  KAPSADIĞI İLLER : Adıyaman, Şanlıurfa 

●  PAFTA NUMARASI : AR/PRT/K/M41-d 

KARAR: 

Protech Enerji Petrol Madencilik San. ve Tic. A. Ş.’nin illeri, yüzölçümü ve paftası 

yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

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

Gazete’de yayımı tarihinde, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 5038/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 29.05.2019 Karar No:7336 

ŞİRKETLERİN: 

●  TİCARİ UNVANLARI : 1-Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

   2-Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 

●  MERKEZİ ve TEBLİGAT  

 ADRESLERİ : 1-Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No:86  

   06100 Çankaya/ANKARA  

   2-Bilkent PlazaA-2 Blok  

   06800 Bilkent/ANKARA      

●  MÜRACAAT TARİHLERİ : 10.09.2018,14.09.2018 

RUHSATIN: 

●  KONUSU : Arama ruhsatı  

●  YÜZÖLÇÜMÜ : 8.442 hektar 

●  BÖLGESİ : Marmara Denizi 

●  KAPSADIĞI İL : İstanbul 

●  PAFTA NUMARASI : AR/TPO-BOT/D/F20-d3  

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’ne, 

bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için % 50’şer hisselerle 

müşterek petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirketlere;  

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

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren, sekiz yıl süre ile % 50’şer hisselerle müşterek bir adet petrol 

arama ruhsatı verilmiştir. 5039/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bitki Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Deney Hayvanları Üretim, Bakım,

Uygulama ve Araştırma Merkezi (İYTEDEHAM) Yönetmeliği

–– Yalova Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Yalova Üniversitesi Sosyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve 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.


