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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
Çukurova Üniversitesinden:
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/11/2021 tarihli ve 31662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve Çukurova
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(e) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Anabilim/Anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında fiilen
eğitim-öğretim görevi yapan öğretim üyelerinden oluşan kurulu,”

“n) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği
gereği; enstitü yönetim kurulunca atanan, Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda
veya Üniversite kadrosu dışından tez konusu ile ilgili en az doktora derecesine sahip kişiyi,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendine beşinci cümlesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı
alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bendin (4) numaralı alt bendinde yer alan “en az
55 puan” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Spor Bilimleri Doktora programı hariç olmak üzere
Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Doktora programları için
en az 60 puan)” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (ç) bendine beşinci cümlesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, üçüncü fıkrasının (ç) bendine beşinci cümlesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş ve dördüncü fıkrasının (d) bendine aşağıdaki cüm-
leler eklenmiştir.

“2) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak
gerekir. Ancak, Enstitüye bağlı olarak kurulmuş olan sanat ve tasarım anasanat dalına, güzel
sanatlar fakültelerinin, konservatuvarın enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına ve tezsiz
yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Doktora/sanatta
yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta
uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu
durumda adayların ön değerlendirme ve yerleştirme puanının hesaplanması aşamalarında esas
alınacak ALES puanı 75 olarak belirlenir.”
“Adayların mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavına gire-
bilmesi için yazılı sınavdan en az 50 olan baraj puanını alması zorunludur. Bu puanı alamayan
adaylar mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavına alınmazlar.”
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“2) Yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için, ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde en az 55 veya YÖK tarafından belirlenen GMAT ve GRE eşdeğer taban puanını almış
olmak gerekir. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner he-
kimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında
ALES şartı aranmaz. Bu durumda adayların ön değerlendirme ve yerleştirme puanının hesap-
lanması aşamalarında esas alınacak ALES puanı 75 olarak belirlenmiştir.”
“Adayların mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavına gire-
bilmesi için yazılı sınavdan en az 50 olan baraj puanını alması zorunludur. Bu puanı alamayan
adaylar mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavına alınmaz-
lar.”
“Adayların mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavına gire-
bilmesi için yazılı sınavdan en az 50 olan baraj puanını alması zorunludur. Bu puanı alamayan
adaylar mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavına alınmazlar.”
“Bu sınavlardan birine girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Adayların mülakat/çalışma
dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavına girebilmesi için yazılı sınavdan en
az 50 olan baraj puanını alması zorunludur. Bu puanı alamayan adaylar mülakat/çalışma dosyası
inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavına alınmazlar.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının altıncı ve yedinci
cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına altıncı cümlesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“İkinci tez danışmanı tez önerisi verildikten sonra en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belir-
lenebilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına beşinci cümle-
sinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“İkinci tez danışmanı tez önerisi verildikten sonra en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belir-
lenebilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının beşinci cümlesin-
den sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“İkinci tez danışmanı tez önerisi verildikten sonra en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belir-
lenebilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(7) Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünde; öğrencinin tez savunma

sınavına girebilmesi için, doktora öğrenimi sürecinde, SCI (Science Citation Index), SCI-
Expanded (Science Citation Index Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI
(Arts and Humanities Citation Index) kapsamında Yükseköğretim Genel Kurulunun aldığı
karar gereğince yağmacı/şaibeli sayılmayan dergilerde çalışma alanı ile ilgili basılmış veya ke-
sin kabul belgesi almış en az bir araştırma makalesi veya bu makale yerine geçecek bir patenti
olmak zorundadır.

(8) Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsünde; öğrencinin
tez savunma sınavına girebilmesi için, doktora/sanatta yeterlik öğrenimi sürecinde, SSCI (So-
cial Science Citation Index), SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation
Index Expanded) ya da AHCI (Arts and Humanities Citation Index) kapsamında Yükseköğre-
tim Genel Kurulunun aldığı karar gereğince yağmacı/şaibeli sayılmayan dergilerde veya Üni-
versitelerarası Kurul Başkanlığınca saptanan alan indeksi kapsamındaki dergilerde veya
ULAKBİM TR dizin dergi listesinde bulunan dergilerde, çalışma alanı ile ilgili basılmış veya
kesin kabul belgesi almış en az bir araştırma makalesi olmak zorundadır.

(9) Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalında; öğrencinin tez savunma sına-
vına girebilmesi için, doktora öğrenimi sürecinde, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca sap-
tanan alan indeksi kapsamındaki dergilerde veya ULAKBİM TR dizin dergi listesinde bulunan
dergilerde, çalışma alanı ile ilgili basılmış veya kesin kabul belgesi almış en az bir araştırma
makalesi olmak zorundadır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için en az bir araştırma ma-

kalesi veya bu makale yerine geçecek bir patenti olma zorunluluğu 2022-2023 eğitim-öğretim
yılı güz yarıyılından itibaren yeni kayıt yaptıran doktora öğrencileri için geçerlidir.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Medipol Üniversitesinden:
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesine bağlı lisansüstü

eğitim-öğretim enstitülerinde yürütülen eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; İstanbul Medipol Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim
enstitülerinde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan li-
sansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi): Öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemi

olup bir dersin başarı ile tamamlanabilmesi için yapılması gereken teorik ders, uygulama, se-
miner, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri etkinliklerin tümünü, 

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci madde-
sinde tanımlanan anabilim/anasanat dallarını,

ç) Bilimsel hazırlık eğitimi: Lisans/yüksek lisans derecelerini kabul edildikleri yüksek
lisans/doktora programlarından farklı alanlardan alan öğrenciler ile farklı bir yükseköğretim
kurumundan mezun olan öğrencilerin eksikliklerini gidermek amacı ile düzenlenen ve en fazla
iki yarıyıl süren eğitimi,

d) Danışman: Enstitüye kayıt yaptıran öğrencilere lisansüstü eğitimin her aşamasında
rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üye-
sini,

e) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
f) Enstitü: İstanbul Medipol Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim

yapan enstitüleri,
g) Enstitü kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları ile ensti-

tüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ğ) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları

ve enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
h) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
i) Kredi/Saat: Bir yarıyıl devam eden bir lisansüstü dersin, haftalık teorik ders saatle-

rinin tamamının, haftalık uygulama veya laboratuar saatlerinin yarısının ve haftalık saha veya
atölye çalışma saatlerinin 1/4’ünün toplanarak hesaplanan değeri,

j) Müdür: İlgili enstitü müdürünü, 
k) Mütevelli Heyeti: İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
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l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını, 
m) Özel öğrenci: Bir lisansüstü programa kayıtlı iken başka bir yükseköğretim kuru-

mundaki lisansüstü programlardan ders alan öğrencileri, 
n) Program: Bir anabilim/anasanat dalına bağlı olarak açılmış bulunan eğitim progra-

mını,
o) Rektör: İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörünü, 
ö) Senato: İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosunu, 
p) Tez: Yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak ha-

zırlanan bilimsel çalışmayı, 
r) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
s) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini,
ş) Yarıyıl: Sınav günleri hariç en az yetmiş iş gününü kapsayan ve güz-bahar-yaz dö-

nemlerinden oluşan eğitim ve öğretim sürelerini, 
t) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavını, 
u) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını, 
ü) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar
MADDE 4- (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleği ile ilgili

konularda kapsamlı bir bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını
göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az on ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Öğrencinin alacağı derslerin en
çok üç tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden de se-
çilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim ve ikinci lisansüstü öğretimi olarak
da yürütülebilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 5- (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans dip-

lomasına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES
puanı aranmayabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan 55 puandan az olmamak üzere
Senato tarafından belirlenir.

(2) ALES puanı aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, li-
sans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sı-
navında ve/veya mülakat değerlendirmesinde alınan tam notun %50'si genel başarı notunu
oluşturur.

(3) ALES puanı koşulu aranan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde,
ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20'si ve yazılı olarak yapılacak
bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucunun %30'u alınarak adayların başarı sı-
ralaması yapılır. 

(4) Bilimsel yazılı değerlendirme sınavı yapılması halinde 100 üzerinden 60 puan ala-
mayan adaylar mülakat değerlendirmesine alınmaz ve başarısız sayılırlar.

(5) Doktora yeterlik, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, vete-
riner hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunları ile konservatuvar programları ve
güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının
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enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına yapılacak başvurularda ALES şartı aranmaz. Bu
adaylardan konservatuvar ve güzel sanatlar bölümlerine başvuran adaylar dışındaki adayların
başarı değerlendirme işlemlerinde ALES puanı 75 puan olarak kabul edilir.

(6) İlan edilen lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen süreler içinde usulüne
uygun olarak yapılır.

Değerlendirme jürisi
MADDE 6- (1) Enstitü yönetim kurulu, tezsiz yüksek lisans başvurularını değerlen-

dirmek ve yazılı olarak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat yapmak üzere, enstitü
anabilim dalı başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri arasından en az üç asıl, bir yedek üyeli
jüri oluşturur. Jüri, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini
enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(2) Değerlendirme sonucu kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar ilgili enstitü mü-
dürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre
MADDE 7- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu
sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

Danışman atanması ve değişikliği
MADDE 8- (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders seçi-

minde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato
tarafından belirlenen niteliklere ve doktora derecesine sahip öğretim elemanını en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar belirler. 

(2) Danışman önerisi ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Öğrencilerin
gerekçeli danışman değişikliği istemi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi de
dikkate alınarak enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır. Danışmanın danışmanlık görevin-
den çekilme istemi de aynı şekilde karara bağlanır.

Dönem projesi ve yeterlik sınavı
MADDE 9- (1) Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı ya da başarısız olarak de-

ğerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin verildiği yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl
sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda Senato tarafından belirlenen esaslara
göre yeterlik sınavı da yapılabilir.

(3) Yeterlik sınavı yapılması halinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen
danışman öğretim elemanı dâhil üç asıl ve iki yedek öğretim elemanından oluşan bir jüri ku-
rulur. 

Tezsiz yüksek lisans mezuniyeti ve diploması
MADDE 10- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve ensti-

tünün belirlediği belgeleri dönem projesi savunmasından ve/veya yeterlik sınavının başarıyla
tamamlanmasından itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden öğrenciye tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, tezli yüksek lisans
programına geçiş yapabilirler. Bu öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında aldıkları dersler
enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar
MADDE 11- (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrenciye bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yetkinliğini kazandırmaktır.
(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi

ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim
dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplamda en az 120 AKTS’den oluşur.
Öğrenci, tez dönemini kapsayan yarıyıllarda da ders kaydı yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebi-
lir.

Başvuru ve kabul
MADDE 12- (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların bir lisans dip-

lomasına sahip olmaları gerekir.
(2) Aday öğrenciler başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 65 puan

veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan eşdeğer bir puan
almak zorundadır. Ancak;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci ka-
bulünde ALES şartı aranmaz.

b) Doktora yeterlik, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, vete-
riner hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına
başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların başarı değerlendirme işlemlerinde ALES
puanı 75 puan olarak kabul edilir.

(3) Lisans mezunu aday öğrencilerin başarı sıralamasında ALES puanının %50'si, lisans
mezuniyet not ortalamasının %20'si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya
mülakat sonucunun %30'u dikkate alınarak başarı notu oluşturulur. 

(4) Bilimsel yazılı değerlendirme sınavı yapılması halinde 100 üzerinden en az 60 puan
alamayan adaylar mülakata girme haklarını kaybederler.

(5) İlan edilen lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen süreler içinde usulüne
uygun olarak yapılır.

Değerlendirme jürisi
MADDE 13- (1) Tezli yüksek lisans başvurularını değerlendirmek ve yazılı olarak ya-

pılacak bilimsel değerlendirme sınavını ve/veya mülakatı yapmak üzere, anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri arasından üç asıl ve bir yedek üyeli jüri oluşturulur.
Jüri, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini enstitüye bil-
dirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(2) Değerlendirme sonucu kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar ilgili enstitü mü-
dürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre
MADDE 14- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda
tamamlanmak zorundadır.
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(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan, azami süreler içinde; tez çalışmasında başarısız olan ve tez savun-
masına girmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirlenen mezuniyet koşullarını kayıtlı olduğu programın normal
süresinden önce tamamlayan öğrenciler, en erken üçüncü yarıyılın sonunda mezun olabilirler.

Tez danışmanı ataması ve danışman değişikliği
MADDE 15- (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için öncelikle

Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, istenilen nitelikte bir öğretim üyesi bulun-
maması halinde ise başka bir yükseköğretim kurumundan Senato tarafından belirlenen nite-
likleri taşıyan bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar
önerir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olabilir. 

(2) Öğrenci, danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın so-
nuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile ke-
sinleşir. Tez konusu değişikliklerinde mevzuattaki süreler göz önüne alınır, kaynak tarama, de-
ney aşaması ve tez yazımı gibi hususlar hakkında bir çalışma takvimi sunulur. Tez konusunda
herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermeyen tez başlığı değişikliği taleplerinde bu zorunluluk
aranmaz. Bu taleplerin tez savunmasından en az 15 gün önce enstitüye bildirilmesi zorunludur. 

(3) Öğrencilerin gerekçeli danışman değişikliği istemi ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi de dikkate alınarak enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Danışman öğ-
retim üyesinin danışmanlık görevinden çekilme istemi de aynı şekilde karara bağlanır. Danış-
man değişikliği talebi tez aşamasında olursa hem danışmanın hem de öğrencinin onayı alınmak
zorundadır.

(4) Yüksek lisans programı disiplinlerarası ise, danışman öğretim üyesi öncelikle bu
lisansüstü programında ders veren öğretim üyeleri arasından atanır.

(5) Tez danışmanının herhangi bir biçimde Üniversitedeki görevinden ayrılması veya
bir yıldan daha uzun süreyle il dışında görevlendirilmesi durumunda, enstitü yönetim kurulu
süreç tamamlanıncaya kadar danışmanlığı devam ettirebilir veya yeni bir danışman atayabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 16- (1) Tezli yüksek lisans öğrencisi tezini tez yazım kılavuzuna uygun bi-

çimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Tezine son şeklini veren ya da istenen son düzeltmeleri yapan öğrenci enstitünün

kurallarına uygun olarak düzenlemiş olduğu tezini danışmanına sunar. Danışman tezin savu-
nulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze
ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Bir in-
tihalin tespiti halinde konu enstitü yönetim kurulunda değerlendirilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, danışman ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,
en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin
üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüriye, Üniversite için-
den ve dışından birer yedek üye de atanır.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır.
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(5) İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir.
Tez savunma sınavının yapılamama nedenleri incelenir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir
toplantı günü belirlenir. Bu süre içinde jürinin tekrar toplanamaması halinde yeni bir jüri oluş-
turulur. İkinci toplantı en geç, toplantı gününün belirlenmesinden itibaren on beş gün içinde
yapılmalıdır. 

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında oy birliğiyle veya oy çok-
luğuyla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzelt-

meleri yapar ve tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Öğrenci en geç üç ay içinde tezini
düzelterek savunmaz veya savunma yapar ve savunma sonunda tezi başarısız bulunarak red-
dedilirse öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve enstitüde ilgili programın bulunması
halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini
yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 17- (1) Yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç nüshasını ve dijital kopyasını

sınav tarihinden itibaren bir ay içinde enstitü yönetimine teslim etmek ve tezi şekil yönünden
uygun bulunmak koşuluyla tez sınavında başarılı olan ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları
da sağlayan öğrencilere tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu tezin ens-
titüye teslim süresini, olağan teslim süresinin sona erme tarihinden itibaren en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar geçici me-
zuniyet belgesini ve diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süre-
sinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. 

(3) Mezuniyet tarihi, sınav jüri komisyonu tarafından tezin imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir. 

(4) Tezin teslim tarihini takip eden üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 18- (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşma yeteneği kazandırmaktır. Öğrencinin özgün bir bilimsel çalışma yaparak bu yeteneğini
ortaya koyması gerekir. Söz konusu çalışmanın bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem
geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getir-
mesi gerekir.

(2) Doktora programı;
a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden az

olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından
oluşur. Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla top-
lamda en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

b) Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için 42 krediden az olmamak koşuluyla
on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Program toplamda
en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
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(3) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayı ile yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte
olan doktora derslerinden seçilebilir.

(4) Lisans düzeyindeki dersler doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Aynı anda birden fazla tezli yüksek lisans ve doktora programına kayıt yaptırıla-

maz.
(7) Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine

sahip sayılır.
Başvuru ve kabul
MADDE 19- (1) Doktora programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır: 
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak. 
b) Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 75 puana veya Üniversiteler-

arası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak.
c) Lisans derecesiyle başvuranlar için 4,00 üzerinden en az 3,00 ya da eşdeğeri lisans

mezuniyet not ortalamasına sahip olmak ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en
az 80 puana sahip olmak.

ç) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak.

(2) Doktora yeterlik, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, vete-
riner hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunlarının başvurularında ALES şartı
aranmaz. Bu adayların başarı değerlendirme işlemlerinde ALES puanı 75 puan olarak kabul
edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık ala-
nından farklı bir alanda başvuru yapabilirler.

(3) Konservatuvar programları ve güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-
navı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına yapılacak
başvurularda ALES şartı aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı
istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(4) Doktora programına başvuracak adayların YÖK tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavlarından en az 60 puan alması veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından buna denk bir puan alması gerekir. İlgili anabilim dallarının daha yüksek
bir puan şart koşmaları mümkündür.

(5) Aday öğrencilerin başarı sıralamasında ALES puanının %50'si, mezuniyet not or-
talamasının %20'si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonu-
cunun %30'u dikkate alınır. 

(6) Bilimsel yazılı değerlendirme sınavı yapılması halinde 100 üzerinden 60 puan ala-
mayan adaylar mülakata girme haklarını kaybederler.

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirle-
necek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal
puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları, tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği
ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55
puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları
gerekir.  Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1
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bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart
puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.  Temel tıp bilimlerine sadece temel tıp puanı
veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. 

(8) İlan edilen lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen süreler içinde usulüne
uygun olarak yapılır. 

Değerlendirme jürisi
MADDE 20- (1) Enstitü yönetim kurulu, doktora başvurularını değerlendirmek ve ya-

zılı olarak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat yapmak üzere, enstitü anabilim dalı
başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri arasından üç asıl, bir yedek üyeli jüri oluşturur.

(2) Değerlendirme sonucu kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar ilgili enstitü mü-
dürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre
MADDE 21- (1) Doktora programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, yük-

sek lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dö-
nemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz ya-
rıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır. Lisans derecesiyle kabul edilenler için ise
bu süre on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler
için ise altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürelerin sonuna kadar tamamla-
yamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş öğrencilerden, azami süreler için-
de kredili derslerini veya tez çalışmasını tamamlayamayanlara veya doktora tezinde başarısız
olanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine ge-
tirmiş olmaları kaydıyla, tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

Tez danışmanı atanması ve değişikliği
MADDE 22- (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, programa kayıt yaptıran

her öğrenci için öncelikle Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, istenen nitelikte
öğretim üyesi bulunmaması halinde ise başka bir yükseköğretim kurumundan Senato tarafından
belirlenen nitelikleri taşıyan bir öğretim üyesini en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar danışman
olarak enstitü yönetimine önerir. Danışman önerisi ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile
kesinleşir. 

(2) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veterinerlik fakülteleri anabilim dalları hariç, doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmeleri için başarıyla tamamlanmış en az bir
adet yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez
danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından
da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Doktora programı disiplinlerarası ise, danışman öğretim üyesi öncelikle bu lisans-
üstü programında ders veren öğretim üyeleri arasından atanır.

(4) Öğrencilerin gerekçeli danışman değişikliği istemi ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi de dikkate alınarak enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır. Danışman
öğretim üyesinin danışmanlık görevinden çekilme istemi de aynı şekilde karara bağlanır. Da-
nışman değişikliği talebi tez aşamasında olursa hem danışmanın hem de öğrencinin onayı alın-
mak zorundadır.
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(5) Tez danışmanının herhangi bir biçimde Üniversitedeki görevinden ayrılması veya
bir yıldan daha uzun süreyle il dışında görevlendirilmesi durumunda, enstitü yönetim kurulu
süreç tamamlanıncaya kadar danışmanlığı devam ettirebilir veya yeni bir danışman atayabilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 23- (1) Doktora yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan

öğrencinin alanı ile ilgili temel konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yenilikçilik
gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını amaçlar. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez ye-
terlik sınavına girer.

(2) Doktora yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Sınav tarihleri, enstitü yönetim kurulu
tarafından belirlenir ve ilan edilir. Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci
yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar
yeterlik sınavına girmek zorundadır. 

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim
üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-
navda 100 üzerinden en az 75 puan alarak başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sı-
navı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin
başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde bir tutanakla enstitü
müdürlüğüne bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar yeterlik sınavına
alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü tamamla-
mış olsa bile toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını
önerebilir. Öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zo-
rundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 24- (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için sınav tari-

hinden itibaren bir ay içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayıyla bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka, enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışman olması
durumunda, bu danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla komite üyeliklerinde
değişiklik yapılabilir.

Tez konusu ve tez önerisi savunması 
MADDE 25- (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, sınav tari-

hinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma pla-
nını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez
önerisiyle ilgili yazılı raporunu sözlü savunma tarihinden en az on beş gün önce komite üye-
lerine dağıtır. Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olabilir ve dinleyiciler tez önerisine kat-
kıda bulunabilirler.
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(2) Tez izleme komitesi öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltilmesine
veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığınca üç gün içinde enstitü yönetimine tutanakla bildirilir. Düzeltme istenmesi halinde,
öğrenciye bir ay süre verilir.

(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen veya tez önerisi
reddedilen öğrenci başarısız sayılır. Bu öğrenciler danışmanının ve/veya tez konusunun değiş-
tirilmesini isteyebilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde
aynı tez izleme komitesi tarafından, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde yeni bir tez izleme komitesi tarafından tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu sa-
vunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar ya-
pılan çalışmaların özeti ve izleyen dönemde yapılacak çalışmalar belirtilir. Öğrencinin çalış-
maları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Gerekçeli ve yazılı bu karar,
anabilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bir tutanakla bildirilir.

(5) Tez çalışma raporu komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez ba-
şarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Tez konusu değişikliklerinde mevzuattaki süreler göz önüne alınır, kaynak tarama,
deney aşaması ve tez yazımı gibi hususlar hakkında bir çalışma takvimi sunulur. Tez konusunda
herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermeyen tez başlığı değişikliği taleplerinde bu zorunluluk
aranmaz. Bu taleplerin tez savunmasından en az bir ay önce enstitüye bildirilmesi zorunludur.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 26- (1) Tez çalışmaları başarılı bulunan öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili

enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak sa-
vunmak zorundadır.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlandırılabilmesi için en az başarılı üç tez izleme komitesi
raporu sunulmuş olması gerekir.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan öğrencinin, tezini jüri önünde savunabilmesi için varsa
Senato tarafından kabul edilmiş ve ilan edilmiş yayın ve diğer şartları yerine getirmesi gere-
kir.

(4) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Bir intihalin tespiti ha-
linde konu enstitü yönetim kurulunda değerlendirilir.

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla atanır. Jüri öğrencinin tez izleme komitesinde bulunan
üç öğretim üyesi ile en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim
üyesinden oluşur. Üniversite içinden ve dışından birer yedek üye de atanır. Danışmanın oy hak-
kı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması
durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir.  

(6) Doktora tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay
içinde enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma
sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-
lümünden oluşur. Tarihi önceden ilan edilen sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve
alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                             21 Ağustos 2022 – Sayı : 31930



(7) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine, ilgili ana-
bilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Jüri eksik üye ile toplanamaz. İlan edilen
günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilir. İlgili anabilim dalının görüşü
de alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir sınav günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan
jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
oy birliği veya oy çokluğuyla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim
dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitü yönetimine tutanakla bildirilir.

(9) Tezi kabul edilen öğrenci jüri üyelerinin önerileri doğrultusunda düzenlediği tezini
enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlar ve tez savunma sınavından itibaren en
geç bir ay içinde ciltlenmiş olarak enstitü yönetimine teslim eder.

(10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, tez savunma sınavından en geç altı
ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Öğrenci, bu
süre içinde tezini düzelterek savunmaz veya savunma yapar ve savunma sonunda tezi başarısız
bulunarak reddedilirse öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(11) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(12) Tez çalışmalarında başarılı olamayan öğrencinin talebi üzerine ve tezsiz yüksek

lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olması halinde
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 27- (1) Doktora tezinin ciltlenmiş en az üç nüshasını ve dijital kopyasını sınav

tarihinden itibaren bir ay içinde enstitü yönetimine teslim etmek ve tezi şekil yönünden uygun
bulunmak koşuluyla tez sınavında başarılı olan ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da
sağlayan öğrencilere doktora diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu tezin enstitüye teslim
süresini, olağan teslim süresinin sona erme tarihinden itibaren en fazla bir ay daha uzatabilir.
Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet
belgesini ve diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dol-
ması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, sınav jüri komisyonu tarafından tezin imzalı nüsha-
sının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin teslim tarihini takip eden üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik
ortamda enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 28- (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını,

müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri
bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı;
a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden az

olmamak koşuluyla en az yedi ders ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalardan oluşur. Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olma-
mak koşuluyla toplamda en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

b) Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için 42 krediden az olmamak koşuluyla
on dört ders ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.
Program toplamda en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
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Başvuru ve kabul
MADDE 29- (1) Sanatta yeterlik programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar

aranır: 
a) Lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olunmalıdır.
b) Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer

programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES
sözel puan türünde en az 75 puana, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan
türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir. Senato kararı ile söz konusu bu taban puanları
arttırılabilir.

c) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans mezuniyet
not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir.

ç) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanlar giri-
lecek programların özelliklerine göre Senato tarafından arttırılabilir.

(2) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-
navı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki
öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi
hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla, 

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan
işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,
c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozuk-

luğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli
adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı şartı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı
olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

(3) Sanatta yeterlik programına başvuran adaylara, ilgili anasanat dalı başkanlığının
gerekli görmesi halinde, özel yetenek sınavı da yapılabilir. Bu sınav sonucu mülakat notu ile
birlikte değerlendirmeye alınır.

(4) Aday öğrencilerin başarı sıralamasında ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yük-
sek lisans not ortalamasının %20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya
mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucunun %30’u dikkate alınır.

(5) İlan edilen lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen süreler içerisinde
usulüne uygun olarak yapılır. 

Değerlendirme jürisi
MADDE 30- (1) Enstitü yönetim kurulu başvuruları değerlendirmek ve yazılı olarak

bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat/yetenek sınavı/portfolyö değerlendirmelerini
yapmak üzere, enstitü anabilim dalı başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri arasından üç asıl
ve bir yedek üyeli jüri oluşturur.

(2) Değerlendirme sonucu kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar ilgili enstitü mü-
dürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre
MADDE 31- (1) Sanatta yeterlik programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre ha-

riç, yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin ve-
rildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın
sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.  Lisans derecesiyle kabul edilenler
için ise bu süre on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
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(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını azami süresi sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde aynı anabilim dalının varsa tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.  

Tez danışmanı atanması ve değişikliği
MADDE 32- (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı ders ve uygulama seçimi ile tez,

sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi amacıyla her öğrenci için Üni-
versitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından bir danışman önerir.  Danışman önerisi enstitü
yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. 

(2) Danışman ataması en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılmalıdır. Sanatta yeterlik
çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı
atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik dere-
cesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışman öğretim üyelerinin sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans
tezi yönetmiş olmaları gerekir. 

(4) Danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmaların konusu ve başlığı enstitüye önerilir.

(5) Danışman, öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim gö-
revlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 33- (1) Öğrenci elde ettiği sonuçlar ile sergi, proje, resital, konser, temsil gibi

çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde
yazmak ve çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasına/tezine son şeklini veren ya da istenen son düzeltmeleri
yapan öğrenci enstitünün kurallarına uygun olarak düzenlemiş olduğu tezini/çalışmasını da-
nışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Bir intihalin
tespiti halinde konu enstitü yönetim kurulunda değerlendirilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla atanır. Jüri en az ikisi Üniversite dışından olmak
üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hu-
susunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
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(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay
içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik
çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunan öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına kabul edilip tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talep etmeleri
ve tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş
olmaları halinde aynı anasanat dalının tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 34- (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, mezuniyet için

gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

(2) Mezuniyet tarihi, sınav jüri komisyonu tarafından tezin imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir.

(3) Sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç nüshasını ve dijital kopyasını sınav tari-
hinden itibaren bir ay içinde enstitü yönetimine teslim etmek ve tezi şekil yönünden uygun bu-
lunmak koşuluyla tez savunma sınavında başarılı olan ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları
da sağlayan öğrencilere sanatta yeterlik diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu tezin enstitüye
teslim süresini, olağan teslim süresinin sona erme tarihinden itibaren en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezu-
niyet belgesini ve diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tezin teslim tarihini takip eden üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası
elektronik ortamda enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim ve öğretim dili
MADDE 35- (1) Yabancı dilde eğitim ve öğretim yapılan programlar dışında, eğitim

ve öğretim dili Türkçe’dir.
(2) Anabilim/anasanat dalının teklifi, enstitü kurulunun onayı ve Senatonun kararı ile

belirli programlarda mesleki derslerin tamamı veya bir kısmı yabancı dilde verilebilir.
(3) Türkçe okutulan derslerde yabancı dilde yazılmış kitaplar izlenebilir; ödev ve ben-

zeri çalışmaların yabancı dilde hazırlanması istenebilir.
(4) Yabancı dilde verilecek ders, uygulama ve sınavları yapacak ilgili öğretim üyeleri-

nin, ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekir.
(5) Eğitim dili Türkçeden farklı olan lisansüstü programlara başvuran Türk ve yabancı

uyruklu öğrencilerin kabulünde ilgili enstitülerin yönetim kurullarında belirtilen asgari yeterlik
koşullarını sağlamaları gerekir.
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Akademik yıl
MADDE 36- (1) Eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz

ve bahar yarıyıllarından oluşur. Yaz yarıyılının açılıp açılmayacağı enstitü kurulu kararıyla ay-
rıca belirlenir. Bir yarıyıl sınavlar hariç en az yetmiş iş gününden oluşur.

(2) Güz, bahar ve yaz yarıyıllarına ilave olarak, kurslar, stajlar ve benzeri programlar
eklenebilir. Bunların takvimi, süresi ve şekli enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından
belirlenir.

Yeni öğretim programlarının açılması
MADDE 37- (1) Enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayıyla yeni

lisansüstü programlar açılabilir.
(2) Lisansüstü programlar, enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak

enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararıyla enstitünün bir anabilim/ ana-
sanat dalına bağlı, o anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan bir lisansüstü program da
açılabilir.

Derslerin açılması ve sorumlularının belirlenmesi
MADDE 38- (1) Anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü eğitim programları, prog-

ramların eğitim hedefleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zo-
runlu ve seçmeli derslerin isimleri ile kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Li-
sans, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı isim veya içerikli ders açılamaz.

(2) Enstitülerin programlarında her yarıyıl hangi derslerin açılacağı, derse kaydolacak
öğrenci sayıları ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Lisansüstü dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Ancak, zorunlu hallerde ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla dok-
tora derecesine sahip öğretim görevlileri veya sanatçı öğretim elemanları da lisansüstü ders
verebilir. Gerekli görüldüğünde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yö-
netim kurulu kararı ve Rektörlüğün onayıyla Üniversite dışından da öğretim elemanı görev-
lendirilebilir.

Yabancı dil hazırlık eğitimi
MADDE 39- (1) Enstitülerde yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler için

isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin, kayıt,
eğitim-öğretim, sınav ve başarı durumlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre
yürütülür.

Yurt dışı eğitim
MADDE 40- (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Enstitünün özel anlaşma

yaptığı veya öğrencinin kişisel girişimleri sonucu bulduğu eğitim kurumlarında kısa veya uzun
süreli eğitim veya uygulama yapılabilir. Bu tür eğitimlerin tüm giderleri öğrenciye aittir.  

(2) Yurt dışında yapılacak eğitim ve uygulamaların enstitüdeki eğitim programının bir
parçası olarak değerlendirilebilmesi için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun gö-
rüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı gerekir.

(3) Yurt dışında geçirilecek süre bu Yönetmelikte belirtilen öğretim sürelerinden sayılır.
Yurt dışındaki eğitimin not ve kredi eşdeğerliği ilgili yükseköğretim kurumundan gönderilecek
belgelere göre anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karara bağ-
lanır.
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Uzaktan öğretim
MADDE 41- (1) Üniversitede öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma

zorunluluğu olmaksızın bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı öğretim faaliyetlerinin planlan-
dığı ve düzenlenip yürütüldüğü uzaktan eğitim programları açılabilir. Uzaktan eğitime ilişkin
hususlar ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Ders seçme ve derse kayıt
MADDE 42- (1) Lisansüstü programlardaki zorunlu ve seçmeli dersler ile varsa ön ko-

şullu dersler, bu derslerin kredileri, okutulacakları dönemleri ve sorumlu öğretim elemanları
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı
ile uygulamaya konulur.

(2) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla
yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler alınabilir.

(3) Akademik takvimde belirlenen süreler içinde danışman onayıyla derslerde ekleme
veya silme yapılabilir. Ders ekleme ve silme döneminden sonra yapılan ders değişikliği baş-
vuruları ilgili enstitü yönetim kurulunda değerlendirilir. Değişiklik yapılan dersler için ücret
iadesi yapılmaz.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

Derslere devam
MADDE 43- (1) Uzaktan eğitim sistemiyle verilenler hariç derslere, laboratuvarlara

ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik derslerin %30’undan, uygulama ve laboratuvar sa-
atlerinin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel sınavına alınmaz. Devam-
sızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, genel sınavdan en az bir hafta
önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilerek eğitim bilgi sistemine işlenir
ve enstitü yönetimine bilgi verilir.

(2) Öğrencilerin ders, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalara devamları ilgili
öğretim elemanı tarafından izlenerek değerlendirilir. Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan veya
başarısızlık nedeniyle tekrar alınan derslerde devam koşulu aranmaz.

Sınavlar
MADDE 44- (1) Sınavlar ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı

olmak üzere yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Sınav-
lara girmeyen öğrenci o sınav hakkını kullanmış ve sıfır puan almış sayılır.

a) Ara sınav: Her dersten en az bir ara sınav yapılır. Ödev, proje, laboratuvar/atölye ve
benzeri çalışmalar ara sınav olarak değerlendirilebilir.

b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır.
c) Bütünleme sınavı: Genel sınavda başarısız olunması ya da genel sınava herhangi bir

sebeple girilememesi halinde açılan sınavdır. Bütünleme sınavı enstitü kurulu kararıyla program
bazında açılır ve öğretim yılının başında ilan edilir. 

ç) Mazeret sınavı: Ara sınav yerine yapılan sınavdır. Ara sınava girme hakkını elde
ettiği halde haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle sınava giremeyen öğrencilerden, mazeretleri
enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler, sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen
takvime göre kullanırlar.

Ders başarı notu
MADDE 45- (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten

başarılı sayılabilmek için başarı notunun yüksek lisans programında en az 65 (C), doktora/sa-
natta yeterlik programında ise en az 75 (B-) olması gerekir. Bir dersin yarıyıl içi sınavlarının
sayısı, şekli, ders başarı notuna etki etme oranları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl ba-
şında eğitim bilgi sistemine girilir ve öğrencilere duyurulur. Genel sınavın ders başarı notuna
etkisi %30’dan az ve %70’ten fazla olamaz.
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(2) Derslerin yarıyıl sonuç formları yarıyıl sonunda, öğretim elemanınca imzalanarak
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne iletilir.

(3) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde yaz öğretimi dâhil öğrencinin
aldığı en son not esas alınır.

(4) Her ders için öğrencilere verilecek başarı notlarını gösterir harfli başarı notu ve kar-
şılık gelen başarı katsayısı ile puan karşılıkları ve dereceleri aşağıda gösterilmiştir:

(5) Dördüncü fıkradaki tabloda belirtilen;
a) (F1): Derse devam ettiği halde geçer not alamayan öğrencilere,
b) (F2): Devamsızlık nedeniyle dersten kalan öğrencilere,
verilen harfli başarı notunu ifade eder.
Sınav sonuçlarına itiraz ve hata düzeltme
MADDE 46- (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itiraz sınav sonuçlarının

ilanını takip eden beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. İtiraz dersin
sorumlu öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Başvuru üzerine yapılan inceleme netice-
sinde maddi hata tespit edilirse, konu yazılı olarak enstitü müdürlüğüne iletilir ve gerekli iş-
lemler enstitü yönetim kurulunca gerçekleştirilir. Yapılan değişiklik öğrenciye yazılı olarak du-
yurulur.

(2) Maddi hatanın dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından tespiti halinde konu yazılı
olarak enstitü müdürlüğüne iletilir ve gerekli işlemler enstitü yönetim kurulunca gerçekleştirilir.
Yapılan değişiklik öğrenciye yazılı olarak duyurulur.

Ağırlıklı not ortalamaları
MADDE 47- (1) Bir dersin ağırlıklı notu, o dersin kredi değeri (AKTS) ile başarı kat-

sayısının çarpımı sonucunda bulunan sayıdır.
(2) Dönem ağırlıklı not ortalaması (DANO): öğrencinin belirlenen yarıyılda programına

aldığı bütün derslerin ağırlıklı notları toplamının alınan derslerin kredi değerleri (AKTS) top-
lamına bölünmesiyle bulunur.

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): öğrencinin programa kabul edilmesinden
itibaren kayıt yaptırdığı tüm derslerin ağırlıklı notları toplamının bu derslerin kredi değerleri
(AKTS) toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

(4) Ortalamaların hesaplanması sonucu ortaya çıkan değerler virgülden sonra iki haneye
yuvarlanır. Virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş ve beşten büyük ise ikinci
haneyi arttıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.

Kredi transferi
MADDE 48- (1) Öğrencinin yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumundan

almış ve başarmış olduğu lisansüstü dersler danışmanın uygun görüşü, ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla kayıt yaptırdığı programa
transfer edilir. Transfer edilen derslerin notları not ortalamasına katılır.

(2) Değişim programları kapsamında yurt içi ve/veya yurt dışındaki üniversitelerden
alınan dersler eşdeğer veya eşdeğer sayılabilecek başka derslerin yerine kabul edilir ya da seç-
meli ders olarak öğrencinin kredisine ve transkriptine işlenir.
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(3) Yüksek lisans programlarında alınan ve bu program için geçerli sayılan krediler
doktora/sanatta yeterlik programlarına transfer edilmez.

Öğrenim ücreti
MADDE 49- (1) Akademik yıl başlamadan önce Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen

öğrenim ücretleri, programa kayıt ve ders kaydı dönemlerinde ödenir. Öğretim ücretini öde-
meyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.

(2) Yüksek lisans/doktora programlarında verilecek burs sayısı, indirim oranları, miktarı
ve koşulları, Mütevelli Heyetinin verdiği yetki kapsamında Üniversite Yönetim Kurulu tara-
fından belirlenir.

Enstitüye kayıt yaptırma
MADDE 50- (1) İlan edilmiş olan programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar

istenen belgeleri süresi içinde enstitü yönetimine teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar.
Belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Süresi içinde haklı ve geçerli mazereti olmak-
sızın kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybetmiş sayılırlar. 

(2) Belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gidereme-
yenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

Kayıt yenileme
MADDE 51- (1) Kayıtlar akademik takvimde belirtilen tarihler arasında öğrenim üc-

retinin ödenmesi kaydıyla yenilenir. Kayıt yenileme sırasında öğrencinin alacağı dersler, tez,
proje, seminer ve benzeri çalışmalar da belirlenir.

(2) Süresi içinde öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler o dönem
için programa devam etme hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve öğrencilik haklarından yararla-
namazlar.

(3) Not yükseltmek amacıyla veya başarısızlık nedeniyle tekrarlanan dersler için öğre-
nim ücreti alınmaz.

Kayıt sildirme
MADDE 52- (1) Aşağıdaki durumlarda enstitü yönetim kurulunca öğrencilerin kayıtlı

oldukları programdan kayıtları silinir.
a) İlgili lisansüstü programın mevzuatta belirlenen azami öğretim süresi içinde tamam-

lanamaması,
b) Öğrencinin yazılı kayıt sildirme talebi,
c) Üniversiteden çıkarma cezası almış olması.
(2) Öğrenim gördüğü döneme ait borcu bulunmayan ve kaydını sildirmeyi talep eden

öğrenciye o dönem için alınmış olan öğrenim ücreti iade edilmez.
İzinli sayılma (Kayıt dondurma)
MADDE 53- (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı hâlinde öğrencinin veya vekilinin

yazılı başvurusu üzerine, öğrenciye en fazla iki yarıyıl izin verilebilir. Öğrencilerin izin istekleri
ve gerekçeleri ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve sonuç Rektörlüğe bildirilir.

(2) Öğrenimine katkıda bulunacak yurt dışı burs ve araştırma ortamı gibi olanaklar elde
eden öğrenciye danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve
enstitü yönetim kurulunun kararıyla izin verilebilir.

(3) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/5/2003 tarihli ve
4857 sayılı İş Kanununda belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile doğum nedeniyle kadın öğ-
renciye verilen ücretsiz izin ve muvazzaf askerlikte geçen süreler azami öğretim süresine ek-
lenir.

(4) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle izinli veya
raporlu sayılan öğrencilerin izinli ve raporlu olduğu süreler içinde öğrencilik hak ve yüküm-
lülükleri devam eder.
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İzinli sayılamayacak öğrenciler
MADDE 54- (1) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali olan öğrenciler izinli sayılmazlar.
Mazeretler
MADDE 55- (1) Sağlıkla ilgili mazereti olan öğrenci, almış olduğu sağlık raporunu

mazeretinin bitimini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne teslim eder.
(2) Öğrenci mazeret sınavlarına rapor bitiminden sonraki bir tarihte girebilir. Rapor sü-

releri öğrenim süresi ile ders ve uygulamalara devam hesabında göz önüne alınmaz. Bir yarı-
yılda, dört hafta veya daha fazla süreli sağlık raporu olan öğrenciler o yarıyıl izinli sayılır.

(3) Anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak
başka bir kimsenin bulunmaması ya da enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilecek mazeret-
lerin ortaya çıkması halinde enstitü yönetim kurulu öğrencinin mazeretli sayılmasına karar ve-
rebilir.

Hak ve sorumluluklar 
MADDE 56- (1) Lisansüstü çalışmalar sonucu ortaya çıkan eserlerin  hak sahipliğinde

5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uygulanır. 
(2) Lisansüstü çalışmalar sonucu ortaya çıkan 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai

Mülkiyet Kanunu kapsamındaki buluşlar ile tasarımların hak sahipliği konusundaki işlemler
6769 sayılı Kanun ile Üniversite tarafından çıkarılan yönerge çerçevesinde yürütülür.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 57- (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini, kabul edildikleri yüksek lisans

veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile bu eğitimlerini başka bir yüksek-
öğretim kurumundan almış olan öğrenciler için bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü
program için gerekli görülen derslerin yerine geçemez ve bu dersler için ilgili lisans/lisansüstü
programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Öğrencinin talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yö-
netim kurulunun kararıyla bilimsel hazırlık dersleri ile lisansüstü programa yönelik dersler aynı
yarıyılda verilebilir. 

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz dönemi bu
süreye dâhil edilmez. Bu süre kayıt dondurma dışında uzatılamaz ve süre sonunda alması ge-
reken tüm dersleri başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu prog-
ramda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenciler
MADDE 58- (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, kayıtlı oldukları enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile diğer yükseköğ-
retim kurumlarındaki lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere
kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet iş-
lemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. 

(2) Özel öğrencilerin, enstitü programlarında verilen derslere kaydolabilmeleri için
dersi açan anabilim/anasanat dallarından onay almaları ve mali yükümlülüklerini yerine getir-
meleri gerekir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar derse devam, sınav, disiplin ve bunlara
benzer yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar. 

Yatay geçiş yolu ile kabul
MADDE 59- (1) Üniversite içindeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki li-

sansüstü programlarda bilimsel hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl eğitim almış ve aldığı tüm
dersleri başarmış olan öğrenciler, belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yoluyla kabul
edilebilirler. Başvuran öğrenciler genel not ortalamasına göre asıl ve yedek olarak sıralanırlar.
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(2) Yatay geçiş başvuruları için;
a) İlgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programının

bulunması,
b) Öğrencinin ilgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu genel not orta-

lamasının yüksek lisans için 4,00 üzerinden en az 2,48 veya 100 üzerinden en az 65; doktora/sa-
natta yeterlik için 4,00 üzerinden en az 2,91 veya 100 üzerinden en az 75 olması,

c) Öğrencinin yabancı dil seviyesinin enstitünün kendi öğrencileri için belirlediği ko-
şulları sağlamış olması,

ç) Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan yapılacak yatay geçişlerde yatay
geçişle kabul edilen öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki program içeriği ile geçiş yaptığı
programın içeriğinin en az yüzde seksen oranında eşdeğer olması,

gerekir. 
(3) Üniversite bünyesindeki farklı programlar arasında yapılacak yatay geçişlerde, başka

bir lisansüstü programdan yatay geçişle kabul edilen öğrencinin geçiş yaptığı programın ge-
rektirdiği toplam kredinin ne kadarını bu  programdan alması gerektiğine ilgili enstitü yönetim
kurulunun belirlediği usule göre karar verilir. 

(4) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen bir öğrencinin derslerinden hangilerinin kredi
transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine, hangi dersleri alması gerektiğine Üni-
versite tarafından çıkarılan yönergeye göre enstitü yönetim kurulunun belirlediği usulde karar
verilir.

Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 60- (1) Lisansüstü programlara yabancı uyruklu öğrenci statüsünde kabul

edilen öğrencilerin eğitim dili Türkçe olan programlara kabulünde TÖMER Türkçe yeterlik
sınavı C1 belgesi, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe yeterlik belgesi veya Üniversite tarafından
yapılacak Türkçe yeterlik sınavı başarı belgesi aranır.

(2) Lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkçe eğitim verilen programlardan alanlar
ile tamamen yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik bel-
gesi istenmez.

(3) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulünde ALES veya eşdeğeri
bir sınava girmiş olma şartı aranmayabilir. Program bazında yabancı uyruklu öğrencilerin ka-
bulüne ilişkin usul ve esaslar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca düzenlenebilir.

(4) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk ve yabancı uyruklu
öğrencilerin lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için YÖK’ün getirmiş olduğu tanınırlık
ve denklik şartlarını karşılamaları gerekir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 61- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde YÖK, Senato, Üniver-

site Yönetim Kurulu kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 62- (1) 14/3/2018 tarihli ve 30360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstan-

bul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış-
tır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 63- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 64- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9749 

—— • —— 
İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9750 
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İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9746 

—— • —— 
İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9747 
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İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9748 

—— • —— 
Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9715 
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Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9800 
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Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9764 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

AFYONKARAHİSAR LOKOMOTİF BAKIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜNÜN  
DEPO 1-2-3-4 BAKIM PLATFORMU YENİLENMESİ HİZMET  

ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/833780 
İhale gün ve saati : 07.09.2022 / 10:30 
1-İdarenin : 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge 
  Müdürlüğü Teknik Hizmetler Servis Müdürlüğü Ali 
  Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No:2/3 Gar 
  Merkez/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 51 
c) Elektronik Posta Adresi : afyonteknikhizmetser@tcddtasimacilik.gov.tr 
2-İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Afyonkarahisar Lokomotif Bakım Atölye 

Müdürlüğünün Depo 1-2-3-4 bakım platformu yenilenmesi hizmet alım işi. 
3-Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4-Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü Teknik 
Hizmetler Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 07 / 09 / 2022 günü saat 10:30’a kadar 
verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5-İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü Gar 
Merkez/AFYONKARAHİSAR adresinde veya https://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ihaleler 
internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu 
Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir veya TC ZİRAAT 
BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 
0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 no.lu hesaplara 
yatırılması ve makbuz - dekontlara açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif 
zarfının içerisinde sunulması gereklidir. 

6-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9758/1-1 
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7 ADET OTOMOBİL KİRALANACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İhtiyacı 7 Adet 2022 Model Fiat Egea Sedan 1.6Mjet 

Lounge Plus Paket 130HP DCT Siyah Renk Araç Şoför ve Akaryakıt Hariç, Yıllık 

36.000km/Adet Kullanım Sınırı İle 36 Ay Süreli Olarak Ofisimiz tip "Müteferrik Kapsamda İç 

Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartnamesi” ile ihale ek şartları 

hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan kiralanacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (140.-TL) 

Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. 

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili 

firmaya iade edilecektir. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 07.09.2022 günü, saat 12.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma 

Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

4- İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8- İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

İHALE KAYIT NUMARASI: 2022/826758 

TALEP TAKİP NO: * BSD2BJU2N2 * 

OFİSİMİZ BANKA HESAPLARI: 

-Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 

-Vakıflar Bankası Atatürk Bulvarı Ankara Şubesi : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26 

-Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi : TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11 

 9776/1-1 
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7.000 TON KARIŞIK (KAĞIT – KARTON, PLASTİK, NAYLON, CAM VE METAL) 
AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığından: 
Madde 1- İdarenin Bilgileri; 
İdarenin Adı: Beykoz Belediye Başkanlığı – Temizlik İşleri Müdürlüğü  
Adres: Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No: 43 – Beykoz –İstanbul 
Telefon Numarası: 444 66 61, e-mail: mkilic@beykoz.bel.tr 
Madde 2- İhaleye İlişkin Bilgiler: 
İşin Adı: 7000 Ton Karışık (Kâğıt – Karton, Plastik, Naylon, Cam ve Metal) Ambalaj 

Atıklarının Satışı. 
İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü. 
İhalenin Yapılacağı Yer: Beykoz Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu – 

Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No. 43 34820 Beykoz – İstanbul  
İhale Tarihi : 08.09.2022 İhale Saati: 09.30 
Madde 3- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati: 
Tekliflerin Sunulacağı Yer: Beykoz Belediye Başkanlığı - Temizlik İşleri Müdürlüğü  
Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 07.09.2022 Saat:17.00 
Madde 4- İhale Edilecek İşlere Ait Bilgiler: 
- 7.000 ton Karışık (Kağıt – Karton, Plastik, Naylon, Cam ve Metal) Ambalaj Atıkların 

Satış birim bedeli ortalama 6.883.333,33 TL’dir 
- İhale katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte 

bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.  
Madde 5- İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Olan Belgeler ve Belgelerin Sunuluş Şekli: 
5.1. İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler;  
a1) Teklif Mektubu. 
a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuz veya bankalardan alınmış 

geçici teminat mektubu. 
a3) İmza Beyannamesi. 
a4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş imza 

beyannamesi. 
a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği. 
a6) İkametgah Belgesi.  
a7) Nüfus Cüzdan fotokopisi. 
a8) İhale dokümanını alındığına dair belge. 
a9) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafında verilen Çevre İzin ve Lisans 

Belgesi. 
b) Tüzel Kişiler İçin:  
b1) Teklif Mektubu. 
b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuz veya bankalardan alınmış 

geçici teminat mektubu. 
b3) İmza Sirküleri. 
b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş imza 

beyannamesi. 
b5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği. 
b6) İlgili Mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayii odasından, içinde 

bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğunu gösterir belgeler. 
b7) İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir “Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek 
üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu koşuları gösterir belgeler.  

b8) İhale dokümanını alındığına dair makbuz. 
b9) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafında verilen Çevre İzin ve Lisans 

Belgesi. 
    9786/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

“Veri Depolama Sistemi ve İş İstasyonu Alımı (2022)” işi, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

2003/6554 sayılı Kararnamenin 19 uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle 

ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif 

vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2022/817388 

1- İdarenin 

a) Adresi : İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İstanbul 

b) Telefon ve faks numarası : 0212 285 6946 - 0212 285 6724 

c) Elektronik posta adresi : akinpolat@itu.edu.tr 

2- Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve konusu : Veri depolama Sistemi ve İş İstasyonu 

b) Miktarı : 2 Kalem 

c) Yapılacağı yer : İTÜ, Ayazağa Kampüsü, Maslak/İstanbul 

 

d) Süresi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren  80 (Yüzseksen) 

gündür. 

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : İTÜ Rektörlüğü, 123 Nolu Toplantı Salonu Maslak/ 

İstanbul 

b) Tarihi ve saati : 14.09.2022-14.00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı. 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu. 

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname. 

4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge. 

4.1.7. İsteklinin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde, kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde 

bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen, ihale konusu iş veya benzer işlere 

ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. 1.750.000.-TL’den az olmamak 

üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgelerin sunulması gerekir. 

4.1.8. Teknik şartnamenin tüm maddelerine (tekliflerinde seçtiklerini belirttikleri 

seçeneğe ve genel şartlara ait tüm maddelere) açık bir şekilde cevap verilmelidir. “Okunmuştur”, 

“Anlaşılmıştır” vb. türündeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. Teknik özelliklerin 

değerlendirilebilmesi için önerilen sistemdeki bileşenlere ait detaylar (marka, model, hız, kapasite 

gibi) belirtilen maddelere cevap olarak açıkça verilmelidir. 

4.1.9. En az 5 (beş) yıl süre ile, mesai saatleri içerisinde teknik destek sağlayacağını ve 

gerektiğinde parça talebini üretici kuruma ileteceği ile ilgili taahhütname. 

4.1.10. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 300.- TL 

bedelle satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 9709/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 01.09.2022 

Saati 14:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BERGAMA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri E-Satış 

Sıra 

No 
Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli TL 

Geçici 

Teminat TL Adet m³/Ster/K 

1 BERGAMA OİŞ İbreli Dikili Ağaç   5939 379,631 1 205,00 2.335,00 

2 KIRKGEÇİT OİŞ İbreli Dikili Ağaç   1799 148,349 1 489,00 2.176,00 

3 ÇATALÇAM OİŞ İbreli Dikili Ağaç   4464 780,264 1 552,00 12.921,00 

4 ÇANDARLI OİŞ İbreli Dikili Ağaç   1750 743,041 1 648,00 14.445,00 

5 BERGAMA OİŞ İbreli Dikili Ağaç   8732 1021,96 1 660,00 20.235,00 

6 ÇANDARLI OİŞ İbreli Dikili Ağaç   1456 824,791 1 670,00 16.578,00 

7 BERGAMA OİŞ İbreli Dikili Ağaç   5236 949,657 1 820,00 23.362,00 

8 KIRKGEÇİT OİŞ İbreli Dikili Ağaç   1400 308,251 1 849,00 7.851,00 

9 KIRKGEÇİT OİŞ İbreli Dikili Ağaç   1979 536,024 1 908,00 14.601,00 

10 İNCECİKLER OİŞ İbreli Dikili Ağaç   1206 611,829 1 918,00 16.850,00 

11 MADRA OİŞ İbreli Dikili Ağaç   4217 2047,323 1 970,00 59.577,00 

12 KIRKGEÇİT OİŞ İbreli Dikili Ağaç   1814 787,599 1 986,00 23.297,00 

13 KIRKGEÇİT OİŞ İbreli Dikili Ağaç   674 268,747 1 995,00 8.022,00 

14 KINIK OİŞ İbreli Dikili Ağaç   413 220,333 1 1.015,00 6.709,00 

15 BERGAMA OİŞ İbreli Dikili Ağaç   1973 638,821 1 1.018,00 19.510,00 

16 ÇANDARLI OİŞ İbreli Dikili Ağaç   3866 3101,349 1 1.020,00 94.901,00 

17 KIRKGEÇİT OİŞ İbreli Dikili Ağaç   857 300,962 1 1.096,00 9.896,00 

18 İNCECİKLER OİŞ İbreli Dikili Ağaç   1986 1750,214 1 1.118,00 58.702,00 

19 YENİŞAKRAN OİŞ İbreli Dikili Ağaç   2255 1441,62 1 1.154,00 49.909,00 

20 BERGAMA OİŞ İbreli Dikili Ağaç   880 550,296 1 1.164,00 19.216,00 

21 DİKİLİ OİŞ İbreli Dikili Ağaç   4516 3427,976 1 1.208,00 124.230,00 

22 GÖÇBEYLİ OİŞ İbreli Dikili Ağaç   1641 923,349 1 1.222,00 33.850,00 

23 ÇANDARLI OİŞ İbreli Dikili Ağaç   3078 2615,506 1 1.223,00 95.963,00 

24 ÇANDARLI OİŞ İbreli Dikili Ağaç   5140 4098,755 1 1.225,00 150.629,00 

25 ÇANDARLI OİŞ İbreli Dikili Ağaç   1327 1396,516 1 1.235,00 51.741,00 

26 KINIK OİŞ İbreli Dikili Ağaç   502 343,164 1 1.245,00 12.817,00 

27 ÇANDARLI OİŞ İbreli Dikili Ağaç   638 456,414 1 1.262,00 17.280,00 

28 İNCECİKLER OİŞ İbreli Dikili Ağaç   633 501,366 1 1.270,00 19.102,00 

29 KIRKGEÇİT OİŞ İbreli Dikili Ağaç   1324 493,468 1 1.319,00 19.527,00 

30 ÇANDARLI OİŞ İbreli Dikili Ağaç   335 335,112 1 1.322,00 13.291,00 

31 DİKİLİ OİŞ İbreli Dikili Ağaç   5502 3062,752 1 1.367,00 125.603,00 

  TOPLAM     77532 35065,439 31 31.153,00 1.145.126,00 
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1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 31 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 

kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 

değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 

(www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde,İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 

görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 

pey sürecekleripartiler için en az %3 oranında geçici teminatlarınıen geç ihale saatinekadar 

İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 

teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 

sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 

Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 

alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7-Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı 

satışlarında mal bedelinin % 30'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 

satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi, 

fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılmas ıdurumunda 12 (Oniki) aya 

kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 

10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 12 vade faizi alınacaktır. 

11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.0 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için 

aylık % 2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12-İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40) 

değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 

muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Adres: Ertuğrul, Park Otel Sk. No:3, 35700 Bergama/İzmir 

Telefon: 0 (232) 631 2836 

Fax No: 0 (232) 632 0043 

 9745/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Karaman İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 
Madde 1- Karaman İli Merkez İlçesi Bahçelievler, Hacıcelal, Kırbağı, Pirireis, Urgan ve 

Hisar Mahalleleri, Kılbasan ve Taşkale Köyleri ile Kazımkarabekir İlçesinde mülkiyeti Karaman 
İl Özel İdaresine ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince AÇIK 
TEKLİF USULÜ ve 35/a maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihale edilerek 
satışları yapılacaktır.  

Madde 2- İhale edilecek taşınmaz malların nitelikleri: 
Sıra 
No 

Taşınmazın 
 Mahallesi 

Ada/ 
Parsel 

Alan Cinsi İmar Durumu 
Muhammen 

Bedel 
Geçici 

Teminat 
İhale 
Şekli 

İhale Günü 
İhale 
Saati 

1 Bahçelievler 5012/3 15611.01 Arsa 

Hurdacılar 
Sitesi  

Emsal:0.50 
Y.ençok: 7.50 

8,351,890.35 250556.71 

Kapalı 
Teklif 
Usulü 

01.09.2022 14:00 

2 Bahçelievler 5014/2 6726.57 Arsa Briketciler 
Sitesi  

Emsal:0.50 
Y.ençok: 7.50 

3,665,980.65 109979.42 01.09.2022 14.10 

3 Kırbağı 4572/1 22204.49 Arsa 12,101,447.05 363043.41 01.09.2022 14.20 

4 Kırbağı 5041/3 12327.91 Arsa 
Ticari Alan 
 Emsal:0.50 

Y.ençok: 7.50 
8,136,420.60 244092.62 01.09.2022 14:30 

5 K.Karabekir 237/3 11364 Arsa 
Ticari Alan 
Emsal :0,40 

Y.ençok: 9.50 
6,392,250.00 191767.50 01.09.2022 14:40 

6 Pirireis 4474/2 6736.66 Arsa 
Sanayi Alanı 
Emsal : 1.00 

Y.ençok:Serbe
st 

6,736,660.00 202099.80 01.09.2022 14:50 

7 Pirireis 4474/7 6687.87 Arsa 6,821,627.40 204648.82 01.09.2022 15:00 

8 Hisar 4506/1 3961.16 Arsa 
Ticari Alan 
Emsal :1,00 

Y.ençok: 15.50 
6,417,079.20 192512.38 01.09.2022 15:10 

9 Kırbağı 5043/2 8372.71 Arsa 
Akaryakıt Alanı 

Emsal: 0.50 
Y.ençok: 6.50 

11,721,794.00 351653.82 01.09.2022 15:20 

10 Kırbağı 2139/1 684.25 Arsa 
5 Kata İmarlı 
Konut Alanı 
Taks :0,30  
Kaks: 1.50 

1,998,010.00 59940.30 Açık 
Teklif 
Usulü 

01.09.2022 15:30 

11 Kırbağı 2139/2 525.33 Arsa 1,476,177.30 44285.32 01.09.2022 15:40 

12 Hacıcelal 5068/1 4428.09 Arsa 
Konut Alanı 
Emsal: 0.40 

Y.ençok: 12.50 
6,332,168.70 189965.06 

Kapalı 
Teklif 
Usulü 

01.09.2022 15:50 

13 Urgan 4614/275 4428.90 Arsa 

Konut Alanı 
Emsal :1.50 

Yençok: 30.50 

4,517,478.00 135524.34 01.09.2022 16:00 
14 Urgan 4614/276 4428.90 Arsa 4,606,056.00 138181.68 01.09.2022 16:10 
15 Urgan 4614/277 4428.93 Arsa 4,606,087.20 138182.62 06.09.2022 14:00 
16 Urgan 4614/278 4428.91 Arsa 4,539,632.75 136188.98 06.09.2022 14:10 
17 Urgan 4614/279 4428.90 Arsa 4,561,767.00 136853.01 06.09.2022 14:20 
18 Urgan 4614/280 4428.90 Arsa 4,606,056.00 138181.68 06.09.2022 14:30 
19 Urgan 4614/305 4882.46 Arsa 5,077,758.40 152332.75 06.09.2022 14:40 
20 Urgan 4614/306 4882.46 Arsa 5,126,583.00 153797.49 06.09.2022 14:50 
21 Urgan 4614/307 4882.47 Arsa 5,053,356.45 151600.69 06.09.2022 15:00 
22 Urgan 4614/308 4882.46 Arsa 5,077,758.40 152332.75 06.09.2022 15:10 
23 Urgan 4614/309 4882.46 Arsa 5,077,758.40 152332.75 06.09.2022 15:20 
24 Urgan 4614/310 4882.47 Arsa 4,980,119.40 149403.58 06.09.2022 15:30 
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Madde 3 - İhale ilanda belirtilen gün ve saatlerde Karaman İl Genel Meclisi İl Encümeni 
toplantı salonunda İl Encümenince birinci sıradan başlayarak sıraya göre yapılacaktır.(1. İstasyon 
Cad. Ali Şahane Mahallesi No:19/d Karaman) 

Madde 4 - İhaleye Katılabilme Şartları: 
A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar: 
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak) 
b) Kanuni ikametgâh belgesi 
c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi) 
d) Noter tasdikli imza sirküsü veya beyannamesi 
e) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu 
B- Vekâleten gireceklerde aranacak şartlar: 
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak) 
b) Noter tasdikli vekâletname 
c) Noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküsü 
d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu 
e) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi) 
C- Tüzel kişilerde aranacak şartlar: 
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi) 
b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan son 1 (bir) ay içeresinde 
alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge  

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu 
D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar: 
a) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) 

ve ( B ) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir. 
b) Ortaklık Durum Belgesi (noter tasdikli) 
c) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu 
Madde 5- İhale Şartnamesi ve diğer ilgili evraklar mesai saatlerinde Karaman İl Özel İdaresi 

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları 
zorunludur. Bu bağlamda Ticari Alanların ve Akaryakıt alanı ile ilgili taşınmazların şartname bedeli 
2000 TL, Hacıcelal ve Urgan Mahallesindeki taşınmazların şartname bedeli 1000 TL dir. Şartname 
bedeli ve geçici teminat bedelleri Karaman İl Özel İdaresi Halk Bankası 0478-07000025 nolu 
hesabına ayrı ayrı yatırılacaktır.(Iban:TR93 0001 2009 4780 0007 0000 25) 

Madde 6- İhaleye katılmak isteyenlerin 4. maddede istenilen belgeleri ihale günü saat 
12.00’a kadar hazırlayarak İl Özel İdaresine teslim edeceklerdir. Kapalı Teklif Usulü yapılacak 
ihalelere girmek isteyenler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine göre teklif dosyalarını 
hazırlayıp teslim edeceklerdir. 

Madde 7- Karaman İli Merkez İlçesi Kırbağı Mahallesi 4572 ada 1 nolu parselin, 5041 ada 3 
nolu parsel ve Bahçelievler Mahallesi 5012 ada 3 ve 5014 ada 2 nolu parsellerin ihale bedelinin %30 
peşin geri kalan kısmı ise 24 (yirmi dört) eşit taksit ile ödenecektir. Diğer Parsellerin satış bedelleri 
peşin olarak ödenecek olup tapu devirleri ödemler tamamlandıktan sonra yapılacaktır. 

Madde 8- En yüksek teklifi veren tarafından ihaleden vaz geçilmesi durumunda, ihaleye 
girmek için yatırılan % 3 lük Geçici Teminat Bedeli idare adına gelir kaydedilecektir.  

Madde 9- Taşınmazların tapu devir işlemleri için gerekli her türlü harç, deprem sigortası ve 
diğer doğabilecek bütün masraflar alıcıya aittir. 

Madde 10- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının (p) 
bendine göre Katma Değer Vergisinden (KDV) istisnadır. 

Madde 11- İhale evraklarını posta ile gönderecekler için postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilemez. 

İlan olunur. 9662/1-1 
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YAPRAKLI + İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Akyazı Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
SAKARYA ORMAN BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarihi 06.09.2022 

Saati 10:45 

İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ 

AKYAZI ORMAN İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ Yeri E Satış 

Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Boy 
(m)

Miktarı Parti 
Sayısı

Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici 
Teminat TLAdet M3/Ster/K 

1 
AKYAZI 

OİŞ 

Yapraklı + 
İbreli Dikili 

Ağaç 
 

19301 5535,015 1 1.300,00 215.866,00

TOPLAM 19301 5535,015 1 1.300,00 215.866,00
1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 1 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü  ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın 
tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale 
ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme 
Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı 
yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı Satış 
Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. 
Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı 
satışlarında mal bedelinin % 30'i  ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda  
7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin  % 20’u  ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda  12  (Oniki)  aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık 

% 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık 
% 2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40)değişebilecek 
olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin 
edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış 
Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma veürün satışları kesin 
miktar üzerinden yapılacaktır. 

Adres:Yeni Mahalle Ada  
Telefon:0(264) 418 1582 
Fax No:0(264) 418 1585 
    9661/1-1 
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7000 TON MANGANEZ MADENİ SATILACAKTIR 

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

1. Sivas İli Hafik İlçesi Beydili Köyü sınırları içerisindeki alanda stok halinde bulunan 

7000 ton manganez madeni; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesine göre Kapalı 

Teklif usulüyle satılacaktır Satılacak malzemenin muhammen bedeli 13.041.980,00 TL (KDV 

hariç) olup, geçici teminat tutarı 391.260,00 TL’dir. 

2. İhale, İl Encümenince 06 Eylül 2022 Salı günü saat 10.10’da Sivas Merkez 

Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda 

yapılacaktır. 

3. İhaleye ilişkin şartname, Sivas İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde mesai 

saatleri içerisinde görülebilir/temin edilebilir. 

4. İSTEKLİLERİN : Aşağıda belirtilen belgeleri Kapalı Teklif Zarflarını (Dış Zarf) ihale 

saatine kadar, makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi gerekmektedir.  

 Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içermektedir.  

a. İç Zarf (Teklif Zarfı) 

b. Nüfus Cüzdanı, (Aslını ibraz etmek şartıyla fotokopisi) 

c. Tebliğe esas ikamet belgesi, 

d. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletname, 

e. İstekli Tüzel Kişilik ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Oda kaydı ve Tüzel Kişiliği temsile 

yetkili olduğuna dair imza sirküsü, 

f. Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca 

imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 

g. Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, yukarıda belirtilen 

miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, (Sivas İl Özel 

İdaresi T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 

hesabına yatırılacaktır.) 

h. Şartname (Her sayfası imzalanacaktır.) 

i. İdareye borcu bulunmadığına dair belge, (İdareden alınacaktır.) 

j. İhaleye katılan firma/şahıs 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi 

geçmiş borcun bulunmadığına dair belge 

 İle birlikte; açıklanan gün ve saatte ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

5. İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar. 

6. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

7. Telgraf, faks veya e-postayla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan Olunur. 

 

Manganez Madeninin 

Bulunduğu Yer 

Miktarı 

(Ton) 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminatı 

İhale tarih 

ve saati 

Sivas, Hafik İlçesi, Beydili Köyü 

Y:349024 X:4434251 koordinatı 
7.000 13.041.980,00TL 391.260,00 TL 

06.09.2022 

10:10 

 9765/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 
Tokat İli Turhal Belediye Başkanlığından: 
1- İdarenin 
a) Adı : Turhal Belediye Başkanlığı 
b) Adresi : Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 60300 Turhal – TOKAT 
c) Telefon – Faks Numarası : 3562751031/214 – 3562761156 
2- Mülkiyeti Belediyemize ait Tokat İli Turhal İlçesi Kayacık Mahallesi 1380 ada 2 parsel 

numaralı 2.924,14 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın, K.D.V Dahil 9.000.000,00 TL muhammen 
bedel üzerinden Turhal Belediyesince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi 
gereğince kapalı teklif usulü ile satış ihalesine çıkarılacaktır. 

3- a) İhalenin Yapılacağı yer : Turhal Belediyesi Encümen Toplantı Odası 
b) Tarihi ve Saati : 08/09/2022 – 10 00 
4- İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler 
a) Özel Şahıslar;  b) Tüzel Kişilikler 
- Kanuni ikametgâh  - Siciline kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi. 
- İmza beyannamesi  - İmza sirküsü 
- Nüfus cüzdanı fotokopisi - Yetkilinin Nüfus cüzdanı fotokopisi 
- Tebligat Adres Beyanı - Tebligat Adres Beyanı 
 - Sicil Gazetesi 
c) Geçici teminat belgesi 
d) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname 
e) İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. 
f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık 
sözleşmesi. 

g) Turhal Belediyesi borcu yoktur belgesi. 
h) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname. 
i) İşe ait şartnamenin eki örneğe uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu, iç zarfa 

konulacak. 
5- Geçici teminat miktarı; 
- İhaleye girmek isteyen istekliler taşınmazların muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı 

kanunun 25. maddesi uyarınca en az % 3 tutarında geçici teminatı nakit veya limit dahili banka 
teminat mektubu olarak 07.09.2022 tarihi saat 17:00 kadar belediyeye yatırılacak/teslim 
edilecektir. 

6- İhaleden doğacak kanuni kesintiler, İlan bedeli, tellallık harcı, damga vergisi ve diğer 
harçlar müşteriye aittir. 

7- Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul 
edilmeyecektir. 

8- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine 
getirmeleri gerekmektedir. 

9- İhaleye ait şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00 TL 
karşılığında mesai saatleri içerisinde temin edilecektir. 

10- İhale dosyaları engeç 07.09.2022 tarihi saat 17:00 kadar belediyemiz mali hizmetler 
müdürlüğüne teslim edilecektir. 

11- Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 9770/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKIR 

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Maçka Orman İşletme Müdürlüğünden: 

SATIŞ ÖNCESİ BİLGİ CETVELİ 

Bölge Müdürlüğü 

İşletme Müdürlüğü 

Yer 

: TRABZON OBM 

: MAÇKA OİM 

: https://esatis.ogm.gov.tr 

İhale No 

İhale Tarihi 

İhale Başlangıç Saati 

: 4230 

: 06.09.2022 

: 13:00 

# Satış Yeri Cins, Nevi, Boy ve Sınıf 
Parti 

No 

İstif 

No 
Boy (m) Adet Miktar 

Ölçü 

Birim 

m³ / 

Adet 

Muhammen 

Bedel 

(TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

1 ÇATAK OİŞ İbreli Dikili Ağaç 34 6  4326 2.617,807 m³ 0,605 1.060,00 83.246,00 

2 ÇATAK OİŞ İbreli Dikili Ağaç 35 15  4958 3.633,218 m³ 0,733 1.135,00 123.711,00 

3 ÇATAK OİŞ İbreli Dikili Ağaç 36 69  2085 1.231,114 m³ 0,590 1.055,00 38.965,00 

4 ÇATAK OİŞ İbreli Dikili Ağaç 37 70  6625 2.925,258 m³ 0,442 1.025,00 89.952,00 

    TOPLAM 17994 10.407,39 7 - - 4.275,00 335.874,00 

 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı partiler 

https://esatis.ogm.gov.tr internet adresinde elektronik ortamda açık artırma usulü ile ihale 

edilecektir. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 

kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 

değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait İhale İlanı (Satış Öncesi Bilgi Cetveli) ve şartnameler https://esatis.ogm.gov.tr 

internet sitesinde ve İşletme Müdürlüğümüzde görülebilir. 

4- İhale, https://esatis.ogm.gov.tr adresinde elektronik ortamda yapılacak olup, elektronik 

ortamda yapılacak ihalelere katılım için, Müşteri tarafından bir defaya mahsus e-satış sözleşmesi 

Noterde imzaladıktan sonra müşterinin firma yönetim merkezinin veya kurumlar veya gelir 

vergisi kaydının bulunduğu en yakın İşletme Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Üyelik 

sözleşmesi ile birlikte şartnamede ihalelere katılım için istenilen belgelerin ilk üyelikte asılları 

veya noter tasdikli nüshalarının ibraz edilmesi zorunludur. Bu belgeleri ilgili birime teslim 

etmeyenler elektronik satış ihalelerine katılamayacaktır. 

5- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhalelere girmek 

isteyenlerin ihale konusu olan satışın muhammen bedeli üzerinden hesaplanacak toplam tutarın en 

az %3 ü oranında geçici teminatı yatırmaları ve şartnameyi onaylaması gerekmektedir. 
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6- Teminatın, banka ürün ve kartları ile ödenmesi halinde ihale başlangıç saatine kadar, 

muhasebe biriminin banka hesabına veya veznesine yatırılması halinde ihalenin yapıldığı gün 

ihale saatinden en geç 1 saat öncesine kadar yatırılması zorunludur. Şartnamelerin ise, ihale 

başlangıç saatinden önce onaylanması gerekmektedir. 

7- İhale başlangıç saatinden başlayarak, 10 dakika süre ile tüm partilere pey 

sürülebilecektir. Bu 10 dakikalık süreden sonra, zaman sayacı üzerindeki sürenin 00:00 

olduğunda ilgili partiye teklif verme işlemi kendiliğinden sonlanacaktır. Zaman bitiminden önceki 

10 saniye içinde pey verilmesi halinde ihale süresine 10 saniyelik bir süre eklenecektir. Bu süreç 

pey verilmeye devam edildikçe 10 saniye süre eklenmek suretiyle devam edecektir.Pey sürme 

süreci tamamlanan partinin ihalesi, en yüksek teklifi veren Müşteri üzerine kalacaktır. Yapılacak 

işlemlerde, zamanın tespitinde Sistem saati geçerli olacaktır. 

8- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin %30’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 

alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin%25’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 

satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

10- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %20’u ile vergi, 

fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar 

vade süresi uygulanacaktır. 

11- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 

12- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 

13- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 güne kadar ek süre verilmesi halinde 

süre uzatım başlama tarihinde yürürlükte olan amme alacakları için uygulanan oranda gecikme 

zammı alınacaktır. Teminat mektuplarına bağlı alacakların süre uzatımında verilen ek süre için, 

süre uzatım başlama tarihinde yürürlükte olan amme alacakları için uygulanan oranda gecikme 

zammı peşin olarak alınacaktır. 

14- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) değişebilecek 

olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin 

edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış 

Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin 

miktar üzerinden yapılacaktır.  

Bilgi İçin; 

İşletme Müd. Adres : MERKEZ MAH PİLOT NURETTİN DOĞAN CADDESİ 

İşletme Müd. Telefon : 0 (462) 512 2422 

İşletme Müd. Faks : 0 (462) 512 1090 

İlan Olunur. 9710/1-1 
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3300 V ALEV SIZDIRMAZ DEVRE KESİCİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

3300 V Alev sızdırmaz Devre Kesici alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 

maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 

Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmeliğinin 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 03722594000 - 03722591900 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve 

   Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

ZONGULDAK 

  2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 

Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 

Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 

No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ttk @ taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 

a) Dosya No : 2242028 

b) IKN : 2022/827596 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : 1 kalem (20 adet) 3300 V Alevsızdırmaz Devre 

Kesici 

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

(Yerli İstekliler) 

  Sözleşmede belirtilecek olan sipariş şartlarına 

bağlı olarak uluslararası teslim şekillerinin 

öngördüğü teslim yeri (Yabancı İstekliler) 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 

gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 

tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

(Yerli İstekliler) 

  Sözleşmenin İmzalanmasını müteakip teslim 

süreleri başlayacaktır. (Yabancı İstekliler) 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : 150 takvim günü 
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3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı 

Salonu 

b) Tarih ve Saati : 03.10.2022 Pazartesi günü saat 15.00 

c) Şartname Bedeli : 250,00 TL 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 

4.1.1 a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 

tastiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari şartname 

29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 
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4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 

inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu 

ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

Sistemlerde kullanılacak tüm yeraltı üniteleri için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara 

uygunluğunu gösteren ve sunulduğu tarih itibariyle geçerli; 

- Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB 

ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) ve, - AB/AT 

Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları verilecektir. 

Sertifikalar, teklifle birlikte verilecektir. 

Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; ATEX 

sertifikalarının sunuluş tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir 

kuruluşça tanzim edilmiş ek bir belge (QAN veya sertifika düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile 

teyit edilecektir. Sertifikaların geçerli olduğunun, düzenleyen kuruluşun resmi web adresinden 

doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı İdareye sunulacak, İdarece 

yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, ATEX sertifikasının geçerliliğini 

gösteren ek belge olarak kabul edilecektir. 

Sertifikalar ve bunların geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.7. 

Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, 

İdari Şartname 7.7.5 maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır. Yabancı ülkelerden 

temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.7.4 maddesine uygun olarak sunulacaktır. 

Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir. 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 2022 – Sayı : 31930 

 

7-Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı isteklilerin 

tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına göre yabancı 

isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi vb) yaklaşık 

olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez 

Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. Değişik 

döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz kura göre 

eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır. 

8-Bu ihale kısmi teklif verilemeyecektir. 

9-Bu ihaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 

10-İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11-Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz. 

12-Fiyat avantajı uygulanması : Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 

(On Beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 

avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 

sunması zorunludur. 

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

13-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14-Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16-Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 9698/1-1 
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1 TAKIM TUMBA TAHRİK MİLİ İMALATI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:  

1 Takım Tumba Tahrik Mili İmalatı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 Maddesinin 

(G) Bendi Kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 

Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. Maddesine Göre Açık İhale Usulü İhale Edilecektir.  

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin  

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

(Satınalma Dairesi Başkanlığı)  

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 75 -  0 372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği  

ve Satın Alınabileceği Yer : 1- TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

     2- TTK Ankara İrtibat Şube Müdürlüğü 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 68. 

Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 

Birimi Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 

No: 125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : selami.kilic@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  

a) Dosya No : 2217045 

b) IKN : 2022/ 823010 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : 1 Takım Tumba Tahrik Mili İmalatı 

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer  

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 

gösterdiği adrese yapılacak işe başlama 

talimatının tebliğinden itibaren teslim süreleri 

başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : Teslim süresi 45(Kırkbeş) takvim günüdür.  

3- İhalenin   

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı 

Salonu 

b) Tarih ve saati : 07.09.2022 Çarşamba –  Saat 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 

4.1.1. a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 

tastiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya  idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi,   

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge,  

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin 
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(ı) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler: 

5.1- Bu madde boş bırakılmıştır.  

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

6.1-  Bu madde boş bırakılmıştır. 

6.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır. . 

6.1.2. Teknik şartnamede tüm hususlar belirtilmiştir. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

8- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır. Yerli malı 

teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

-  Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

9- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı teklif 

alma Birimine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif 

verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Fiyat avantajı uygulanması: 

- Bu madde boş bırakılmıştır. 

12- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

13- İhale dokümanının görülmesi ve temini: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent 

Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. 

Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 100,00TL. karşılığı aynı adreslerden 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16-1. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.2. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.3.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 

    9789/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 26.08.2022 

Saati 10:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KONYAALTI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri https: 

Sıra 

No 
Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli 
Geçici Teminat 

Adet M3/Ster/K 

1 KEMER OİŞ İbreli Dikili Ağaç   13415 927,55 1 135,00 3.757,00 

2 ÇAKIRLAR OİŞ İbreli Dikili Ağaç   26600 1806 1 500,00 27.090,00 

3 KEMER OİŞ İbreli Dikili Ağaç   183 160,663 1 580,00 2.796,00 

4 DÜZLERÇAMI OİŞ İbreli Dikili Ağaç   1073 211,34 1 1.005,00 6.372,00 

5 SİVRİDAĞ OİŞ İbreli Dikili Ağaç   916 576,268 2 1.050,00 18.152,00 

6 KEMER OİŞ İbreli Dikili Ağaç   13045 13175,138 1 1.330,00 525.688,00 

7 KONYAALTI OİŞ İbreli Dikili Ağaç   1256 1266,73 1 1.500,00 57.003,00 

8 SİVRİDAĞ OİŞ İbreli Dikili Ağaç   2148 1207,078 1 1.500,00 54.319,00 

9 DOYRAN OİŞ İbreli Dikili Ağaç   2223 1716,292 1 1.550,00 79.808,00 

10 DÜZLERÇAMI OİŞ İbreli Dikili Ağaç   1461 476,485 1 1.573,00 22.485,00 

11 KONYAALTI OİŞ İbreli Dikili Ağaç   844 554,376 1 1.600,00 26.610,00 

12 DÜZLERÇAMI OİŞ İbreli Dikili Ağaç   3356 1079,17 1 1.632,00 52.836,00 

13 DÜZLERÇAMI OİŞ İbreli Dikili Ağaç   518 338,87 1 1.686,00 17.140,00 

14 SİVRİDAĞ OİŞ İbreli Dikili Ağaç   2765 2210,415 1 1.700,00 112.731,00 

15 KIRKGÖZ OİŞ İbreli Dikili Ağaç   2126 1046,254 1 1.900,00 59.636,00 

  TOPLAM     71929 26752,629 16 19.241,00 1.066.423,00 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 16 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü  ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'i  ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda  7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 
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8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin  % 20’u  ile 

vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda  12  

(Oniki)  aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 

10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 

11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. 

Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 2.50 gecikme faizi 

peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 

40)değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 

muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma veürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Adres: Sedir Mah. Vatan Cad. No:2 Muratpaşa/Antalya 

Telefon: 0(242) 345 1448 

Fax No: 0(242) 345 7235 

 9253/2-2 

—— • —— 
İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Kanun Kapsamı: 2886 

Bölge Müdürlüğü: Çanakkale OBM // İşletme Müdürlüğü: Çanakkale 

İhale Tarihi: 26.08.2022 // İhale Saati: 10:00 

İhale Yeri: https://esatis.ogm.gov.tr/ 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Arttırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

S.No Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P. No Adet M3/Ster 

Muhammen 

Bedel 

(TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

1 Çanakkale 
İb. Dikili 

Ağaç 
291 520 8.214 4.454,171 1.186,00 158.479,50 

Toplam: 8.214 4.454,171 1.186,00 158.479,50 

2)İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr 

adreslerinde temin edilmelidir. (ihale No:4135) 

3)Teminat tutarı Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: 

TR480001000072115994785001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak 

istenen Parti No belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0286 217 22 46 / Döner Sermaye Muhasebe Servisi-Satış Memuru Sercan 

ERDOĞAN / Dahili:2712 

 9584/2-2 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Araç Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Kanun Kapsamı :2886 

Bölge Müdürlüğü : Kastamonu OBM // İşletme Müdürlüğü: Araç 

İhale Tarihi : 26.08.2022 // İhale Saati: 10:00 

İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S.No Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P. No Adet m3/Ster 

Muhammen 

Bedel 

(TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

1 Dereyayla 
İb. Dikili 

Ağaç 
85 470 4.658 3.547,604 1.320 140.485,00

Toplam: 4.658 3.547,604 1.320 140.485,00

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr 

adreslerinde temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarı Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: 

TR080001000152093343365001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak 

istenen Parti No belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0366 362 10 05 / Döner Sermaye Muhasebe Servisi-Satış Memuru Kürşad Gezer 

    9439/2-2 

—— • —— 
İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğünden: 

İhale Tarihi: 26.08.2022 // İhale Saati: 14:30 

İhale Yeri: https://esatis.ogm.gov.tr/ 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda  

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

S.No: Şefliği Cinsi Bölme No P. No Adet M3/Ster 
Muhammen Bedel 

(TL) 

Geçici Teminat 

(TL) 

1 Dedekıran İb. Dikili Ağaç 93 27 4781 1.861,786 1.040,00 58.088,00 

2 Dedekıran İb. Dikili Ağaç 40/83/80 28 993 741,183 1.560,00 34.687,00 

3 Ulus İb. Dikili Ağaç 16 29 11623 1.895,135 1.040,00 59.128,00 

4 Derecikören İb. Dikili Ağaç 99 30 5125 1.669,870 1.040,00 52.100,00 

5 Bulak İb. Dikili Ağaç 109 32 4050 1.328,864 1.212,00 48.317,00 

TOPLAM:  31515 7.496,838 5.892,00 252.320,00 

2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr/ 

adreslerinden temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: 

TR790001000047114069565001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak 

istenen Parti No belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0266 516 10 75 ( 2120 )—0536 465 2021 – Süleyman GÜLER 

 9353/2-2 



21 Ağustos 2022 – Sayı : 31930 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 2022 – Sayı : 31930 

 

 



21 Ağustos 2022 – Sayı : 31930 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Ordu İli Altınordu Belediye Başkanlığından: 
1- İlimiz Altınordu İlçesi Şahincili (Karşıyaka) Mahallesi eski 314 parsel, Yeni Ada No: 

1777 Parsel No:16'da kayıtlı 18.180,47m² yüzölçümlü tapuda "Fındık bahçesi" vasıflı Mülkiyeti 
Altınordu Belediyesine ait taşınmaz imar planında Konut Alanı, yeşil alan, imar yolu ve okul 
alanı olarak ayrılmıştır. Konut Alanı Emsal:1.50, Yençok 30.50 m yapılaşma koşullarına sahip 
taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü 
(artırma) ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.  

2- Şartname ve ekleri Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden 100,00TL 
karşılığında alınacaktır. 

3- İhale Yeni Mahalle 321 Sokak No:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Altınordu 
Belediyesi Encümen Salonunda aşağıda tabloda belirtilen Tarih ve Saatte 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü (artırma) ile satışı yapılacaktır. 

Sıra 
İli/İlçesi 

Mah./Ada/Parsel 
Altınordu/ORDU 

Satış Bedeli Geçici Teminat 
İhale 

Tarih/Gün 
İhale 
Saati 

1. 

Şahincili (Karşıyaka) Mah. 
eski 314 parsel, Yeni Ada No: 
1777 Parsel No:16'da 
kayıtlı 18.180,47m² 
yüzölçümlü tapuda 
"Fındık bahçesi" vasıflı 
taşınmaz. 

35.150.000,00TL 1.054.500,00TL 
08.09.2022
Perşembe 

10:10

4- İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak 
hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1 (Bir) gün önce saat 17:00’a kadar Altınordu 
Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da 
gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

5- İhaleye Katılabilme Şartları; 
A)  Gerçek Kişiler: 
1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 
2. Nüfus Kayıt Örneği.  
3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresi. 
4. İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış 

Noter tasdikli imza beyannamesi. 
5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.  
6. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 
(1-2-3-4-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer 
belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 

7. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 
vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 

8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
9. Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 
10. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. 
11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.  
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B) Tüzel Kişiler: 
1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve 

faks numarası ile elektronik posta adresi. 
2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.  
3. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. 
4. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 
(1-2-7. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayarı verilecektir. Diğer 
belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 

5. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 
vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.  

6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
7. Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi 
8. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son 
güncel tasdikli örneği. 

9. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. 
10. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.  
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ilgililere ilan olunur. 
    9671/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Hacı Köseler Sağlık ve Eğitim Vakfı. 
VAKFEDENLER: Adem DURSUN, Ayşe GÖÇEN, Çiğdem ÖZTÜRK, Emine 

KÜÇÜKATEŞ, Gözde YANGEL, Hatice BALIKÇI, İsmail HABERAL, Mustafa KÖKCÜ, 
Tuğba ERSAVAŞ, Tülay İLKAY, Reyhan BAYTEN, Sabri Ulaş CESUR, Umut CESUR, Yavuz 
DEMİRBAŞ. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: TEKİRDAĞ 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/07/2022 tarihli ve 2020/1242 E., 
2022/304 K. sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yoksul öğrencilere sağlık, eğitim, burs vb. hizmetler vermek, her 
düzeyde ulusal ve uluslararası sağlık ve eğitim hizmeti veren kurumlar açmak, sağlık ve eğitim 
alanında mevcut veya kurulacak ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak ve vakıf 
senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Fevzi Paşa Mahallesi, 731 
Ada, 3 Parsel, 10 numaralı Bağımsız Bölümü ile 30.000TL.-(OtuzbinTL.) 

YÖNETİM KURULU: Adem DURSUN, Çiğdem ÖZTÜRK, Emine KÜÇÜKATEŞ, 
Umut CESUR, Yavuz DEMİRBAŞ. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  Vakfın feshine, 
vakıf maksatlarının tahakkukuna hukuken ve fiilen imkan kalmaması halinde, yönetim kurulunun 
veya mütevelli heyet üye tam sayısına en az yarısından bir fazlasının teklifi ve mütevelli heyet 
üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür. 

Fesih kararı ile birlikte vakıf varlığının tasfiye şeklinin esasları da aynı şekilde karara 
bağlanır. İcabında bu maksatla bir tasfiye heyeti kurulabilir. Fesih tarihinde vakfa ait bütün nakit 
menkul ve gayr-i menkuller, bütün haklar ve alacakların hangi vakfa devredileceği de 
kararlaştırılır.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  
    9790/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Diş Hekimliği Fakültesi, 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
bünyesine çeşitli alanlarda; 17 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam 
zamanlıdır. 

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve 
bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 
Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’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 
birimlerden öğrenilecektir. 

Fakülte / 

Yüksekokul 

/ Enstitü 

 

Bölüm / Program / 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Sayısı 
Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Protetik Diş Tedavisi ABD 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Protetik Diş Tedavisi 

Periodontoloji ABD 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Periodontoloji 

Ağız, Diş ve Çene 

Radyolojisi ABD 
2 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 

Pedodonti ABD 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Pedodonti 

Ortodonti ABD 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Ortodonti 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği 

Bilgisayar Mühendisliği 

(İngilizce) 
1 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği 

Endüstri Mühendisliği 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 2022 – Sayı : 31930 

 

Endüstriyel Tasarım 

(İngilizce) 
1 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Endüstriyel Tasarım, Şehir ve Bölge 

Planlama, Mimarlık, İç Mimarlık, Grafik 

İletişim, Grafik 

Biyomedikal Mühendisliği 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji 

1 Profesör Uygulamalı Psikoloji, Klinik Psikoloji 

1 Doçent Uygulamalı Psikoloji, Klinik Psikoloji 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

İktisat (İngilizce) 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Ekonometri, Makroekonomi 

Uluslararası Ticaret ve 

Finansman 

(İngilizce) 

2 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Pazarlama, Uluslararası İşletmecilik, 

İşletme, İktisat 

Yönetim Bilişim Sistemleri 1 Doçent Nicel Karar Yöntemleri 

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 
Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-
uyarinca-akademik-personel-adayi- aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık 
Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-
mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi- acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

Duyurulur. 
    9807/1/1-1 

—— • —— 
Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
hükümleri uyarınca 3 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

Fakülte / 

Yüksekokul 

Bölüm / 

Program 

Öğretim 

Elemanı 
Alanı 

ALES/YDS 

Eş Değeri 

Puanı 

ALES 

Puan 

Türü 

Ek 

Açıklamalar 

Meslek 

Yüksekokulu 

Ağız ve Diş 

Sağlığı 
1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ALES: 70 SAY Öğr.Gör. 

Sivil Hava 

Ulaştırma 

İşletmeciliği 

1 

Havacılık Yönetimi ve Sivil Havacılık 

Yönetimi alanlarının birinden en az tezli 

yüksek lisans mezunu olmak ya da Havacılık 

Yönetimi lisans mezunu olup havacılık 

sektörü yer hizmetlerinde en az 4 yıl mesleki 

tecrübeye sahip olmak 

ALES: 70 EA Öğr.Gör. 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık 

(İngilizce) 

1 
Mimari Tasarım Programında Yüksek Lisans 

Yapmış Olmak 

ALES: 70 

YDS:85 
SAY Öğr.Gör. 

2 

Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu Olmak Ve 

İlgili Alanda En Az Tezli Yüksek Lisans 

Yapıyor Olmak. 

ALES: 70 

YDS:50 
SAY Arş.Gör. 
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BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 

Duyuru Başlangıç Tarihi : 21.08.2022  

Son Başvuru Tarihi : 04.09.2022 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 06.09.2022 

Yazılı Sınav Tarihi : 08.09.2022 

Nihai Değerlendirme Tarihi : 09.09.2022 

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi 

içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan 

başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İSTENEN BELGELER 

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim 

bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,  

2- YÖK formatlı özgeçmiş. 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi 

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından 

Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)  

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği. 

8- ALES Belgesi 

9-Yabancı Dil Belgesi 

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. 

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.  

12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi. 

13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. 

14- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel 

Adayı Açık Rıza Metni. 

Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin 

www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde 

olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Aday Başvuruları: 

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Yazı İşleri Müdürlüğü 

Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19 34396 Sarıyer, İstanbul 

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-mevzuat-

uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık 

Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-

mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

Duyurulur. 

    9807/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Yenişehir Mahallesi Sümbül Sokak Ekinci Residance Apartmanı No:8/1/112 Pendik / 

İstanbul” adresinde mukim DAĞ/6987-1/38293 sayılı lisans numarasına haiz Asyaoil Akaryakıt 
Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla yükümlü 
olduğu 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit 
edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 06.06.2022 tarih ve 464621 sayılı yazı ile söz 
konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere 
İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme 
Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi takdirde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu ve 
20 nci maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim süreci başlatılacağına dair uyarıda 
bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, söz konusu lisansın hâlihazırda 
yürürlükte olmaması nedeniyle EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na yazılı olarak yapılması 
gerektiği, aksi takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri uyarınca mezkûr firma hakkında denetim 
sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9737/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Yeşilkent Mah. Atatürk Cad. No:2/1 Esenyurt / İstanbul” adresinde mukim ETS/2837-3/1727 

sayılı lisans numarasına haiz Balkaya Enerji Toptan Satış Anonim Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim 
Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci 
fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi 
içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 
09.06.2022 tarih ve 468127 sayılı yazı ile söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten 
itibaren “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı 
Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi takdirde 6446 
sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim 
süreci başlatılacağına dair uyarıda bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 
iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin mevzuatla düzenlenen süreler 
içerisinde EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na elektronik ortamda yapılması gerektiği, aksi 
takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri uyarınca söz konusu firma hakkında denetim sürecinin 
başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9737/2/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Yeşilköy Atatürk Cad. Blok No:12 Egs Business Park B2 Blok No:1 Bakırköy / İstanbul” 

adresinde mukim ETS/4108-3/2463 sayılı lisans numarasına Celler Elektrik Enerjisi Toptan Satış 
İthalat ve İhracat Anonim Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla 
yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği 
tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 09.06.2022 tarih ve 468157 sayılı yazı ile söz 
konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere 
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İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme 
Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi takdirde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı 
maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim süreci başlatılacağına dair uyarıda 
bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin mevzuatla düzenlenen süreler 
içerisinde EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na elektronik ortamda yapılması gerektiği, aksi 
takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri uyarınca söz konusu firma hakkında denetim sürecinin 
başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9737/3/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Göztepe Mah. Rıdvanpaşa Sk. No:12 Kadıköy / İstanbul” adresinde mukim ETS/3969-6/2411 

sayılı lisans numarasına haiz Cfc Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi’nin, Enerji Piyasası 
Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin9 uncu maddesinin 
birinci fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin 
süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 
13.06.2022 tarih ve 470307 sayılı yazı ile söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten 
itibaren “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı 
Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi takdirde 6446 
sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim 
süreci başlatılacağına dair uyarıda bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 
iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin mevzuatla düzenlenen süreler 
içerisinde EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na elektronik ortamda yapılması gerektiği, aksi 
takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri uyarınca söz konusu firma hakkında denetim sürecinin 
başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9737/4/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Kırkkonaklar Mah. Şemseddin Günaltay Cad. Beyaz Konak Apt. No:312/C Çankaya/ 

ANKARA” adresinde mukim ETS/4027-9/2434 sayılı lisans numarasına haiz Ecesen Elektrik Enerjisi 
Toptan Satış Limited Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla yükümlü 
olduğu 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit 
edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 09.06.2022 tarih ve 468159 sayılı yazı ile söz 
konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere 
İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme 
Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi takdirde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı 
maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim süreci başlatılacağına dair uyarıda 
bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin mevzuatla düzenlenen süreler 
içerisinde EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na elektronik ortamda yapılması gerektiği, aksi 
takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri uyarınca söz konusu firma hakkında denetim sürecinin 
başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9737/5/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Kordonboyu Mah. Tekel Cad. Dap Yapı Dragos Towers A 3 Blok No:80 C/9 Kartal / 

İstanbul” adresinde mukim ETS/6904-1/03634 sayılı lisans numarasına haiz Eden Elektrik Enerjisi 
Toptan Satış Anonim Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla yükümlü 
olduğu 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit 
edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 09.06.2022 tarih ve 468135 sayılı yazı ile söz 
konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere 
İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme 
Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi takdirde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı 
maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim süreci başlatılacağına dair uyarıda 
bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin mevzuatla düzenlenen süreler 
içerisinde EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na elektronik ortamda yapılması gerektiği, aksi 
takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri uyarınca söz konusu firma hakkında denetim sürecinin 
başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9737/6/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Küçükbakkalköy Mahallesi Başar Sokak Sas Holding Apt. No:16/2 Ataşehir / İstanbul” 

adresinde mukim ETS/3012-4/1783 sayılı lisans numarasına haiz Sas International Elektrik Enerjisi 
Tedarik Anonim Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla yükümlü olduğu 
2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu 
kapsamda, anılan firmaya gönderilen 13.06.2022 tarih ve 470301 sayılı yazı ile söz konusu 
bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin 
Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme 
Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi takdirde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı 
maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim süreci başlatılacağına dair uyarıda 
bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin mevzuatla düzenlenen süreler 
içerisinde EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na elektronik ortamda yapılması gerektiği, aksi 
takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri uyarınca söz konusu firma hakkında denetim sürecinin 
başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9737/7/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Küçükbakkalköy Mahallesi Selvili Sokak No:4/48 Ataşehir / İstanbul” adresinde mukim 

ETS/3003-18/1773 sayılı lisans numarasına haiz Coren Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış 
Anonim Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı 
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla yükümlü olduğu 2021 
yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu 
kapsamda, anılan firmaya gönderilen 13.06.2022 tarih ve 470302 sayılı yazı ile söz konusu 
bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin 
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Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme 
Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi takdirde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı 
maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim süreci başlatılacağına dair uyarıda 
bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin mevzuatla düzenlenen süreler 
içerisinde söz konusu lisansın 22.10.2020 tarih ve 9642-2 sayılı Karar ile iptal edilmesi nedeniyle 
EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na yazılı olarak yapılması gerektiği, aksi takdirde anılan 
Kanunun ilgili hükümleri uyarınca söz konusu firma hakkında denetim sürecinin başlatılacağı hususu, 
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9737/8/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Merter Meridyen Ali Rıza Gürcan Cad. Çırpıcı Yolu No:1 Kat:3 D:328 Zeytinburnu Merter 

34169 İstanbul” adresinde mukim ETS/3465-13/2106 sayılı lisans numarasına haiz Enmark Elektrik 
Enerjisi Toptan Satış İthalat ve İhracat Anonim Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 
inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri 
uyarınca yapmakla yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde 
yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 13.06.2022 tarih 
ve 470294 sayılı yazı ile söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 
“Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı 
Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi takdirde 6446 
sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim 
süreci başlatılacağına dair uyarıda bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 
iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin mevzuatla düzenlenen süreler 
içerisinde söz konusu lisansın 09.06.2022 tarihli Karar ile iptal edilmesi nedeniyle EPDK Strateji 
Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na yazılı olarak yapılması gerektiği, aksi takdirde anılan Kanunun ilgili 
hükümleri uyarınca söz konusu firma hakkında denetim sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9737/9/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Barbaros Mah. Begonya Sokak Nidakule Ataşehir Kuzey No:3 Daire:152 Ataşehir / İstanbul” 

adresinde mukim ETS/2407-12/1588 sayılı lisans numarasına haiz Get Power Enerji Ticaret Anonim 
Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı 
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla yükümlü olduğu 2021 
yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu 
kapsamda, anılan firmaya gönderilen 13.06.2022 tarih ve 470308 sayılı yazı ile söz konusu 
bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin 
Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme 
Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi takdirde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı 
maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim süreci başlatılacağına dair uyarıda 
bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 
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Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin mevzuatla düzenlenen süreler 

içerisinde söz konusu lisansın 22.10.2020 tarih ve 9642-3 sayılı Karar ile iptal edilmesi nedeniyle 

EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na yazılı olarak yapılması gerektiği, aksi takdirde anılan 

Kanunun ilgili hükümleri uyarınca söz konusu firma hakkında denetim sürecinin başlatılacağı hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9737/10/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“1.Levent Büyükdere Cad. Kanyon Residence D Blok No:185 Kat:3 Daire: 6 Şişli / İstanbul” 

adresinde mukim ETS/5167-7/03088 sayılı lisans numarasına haiz Reon Enerji Anonim Şirketi’nin, 

Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu 

maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım 

bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya 

gönderilen 13.06.2022 tarih ve 470295 sayılı yazı ile söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 

tarihten itibaren “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından 

Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi 

takdirde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi hükümleri uyarınca şirketleri 

hakkında denetim süreci başlatılacağına dair uyarıda bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr 

tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ 

edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin mevzuatla düzenlenen süreler 

içerisinde söz konusu lisansın 09.06.2022 tarih ve 11019-1 sayılı Karar ile iptal edilmesi nedeniyle 

EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na yazılı olarak yapılması gerektiği, aksi takdirde anılan 

Kanunun ilgili hükümleri uyarınca söz konusu firma hakkında denetim sürecinin başlatılacağı hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9737/11/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Büyükdere Cad. Kervangeçmez Sok. Osman Keçeli İş Merkezi No:3/3 Mecidiyeköy Şişli / 

İstanbul” adresinde mukim DTS/7505-5/12640-434 lisans numaralı Darendeli Enerji Anonim 

Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı 

Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla yükümlü olduğu 2021 

yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu 

kapsamda, anılan firmaya gönderilen 08.06.2022 tarih ve 466974 sayılı yazı ile söz konusu 

bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin 

Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme 

Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi takdirde 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu 

maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim süreci başlatılacağına dair uyarıda 

bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 

ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, mevzuatla düzenlenen süreler 

içerisinde, EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na elektronik ortamda yapılması gerektiği, aksi 

takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri uyarınca mezkûr firma hakkında denetim sürecinin 

başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9737/12/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Gülbahar Mahallesi Oya Sokak Tümer Plaza Apt. No:7/7 Şişli / İstanbul” adresinde mukim 

DİT/4539-2/319 lisans numaralı Enta Enerji Yatırım Doğalgaz İthalat ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 
Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım 
bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya 
gönderilen 08.06.2022 tarih ve 466976 sayılı yazı ile söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından 
Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi 
takdirde 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesi hükümleri uyarınca şirketleri 
hakkında denetim süreci başlatılacağına dair uyarıda bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr 
tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, mevzuatla düzenlenen süreler 
içerisinde, EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na elektronik ortamda yapılması gerektiği, aksi 
takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri uyarınca mezkûr firma hakkında denetim sürecinin 
başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9737/13/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Harbiye Mah. Cumhuriyet Cad. No:36/14 Şişli / İstanbul” adresinde mukim DEP/4057-

5/31605 sayılı lisans numarasına haiz Feza Gayrımenkul Proje İnşaat Petrolcülük Otomotiv Taşımacılık 
Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla 
yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği 
tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 07.06.2022 tarih ve 465713 sayılı yazı ile söz 
konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere 
İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme 
Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi takdirde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu ve 
20 nci maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim süreci başlatılacağına dair uyarıda 
bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, EPDK Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı’na elektronik ortamda yapılması gerektiği, aksi takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri 
uyarınca mezkûr firma hakkında denetim sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9737/14/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Şenlikköy Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:11 Daire:2 Florya Bakırköy / İstanbul” adresinde 

mukim İHR/4217-1/31945 sayılı lisans numarasına haiz Emir Trans Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla yükümlü olduğu 
2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu 
kapsamda, anılan firmaya gönderilen 07.06.2022 tarih ve 465721 sayılı yazı ile söz konusu 
bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin 
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Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme 
Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi takdirde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu ve 
20 nci maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim süreci başlatılacağına dair uyarıda 
bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, söz konusu lisansın 24.06.2021 

tarihli Karar ile iptal edilmesi nedeniyle EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na yazılı olarak 

yapılması gerektiği, aksi takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri uyarınca mezkûr firma hakkında 

denetim sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9737/15/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Fevziçakmak Mah. Büsan Sanayi Sitesi Kosgeb Caddesi 10644. Sok. No: 2 Karatay / Konya” 

adresinde mukim MYĞ/4794-1/33619 sayılı lisans numarasına haiz Esapet Petrol Ürünleri Kimya Gıda 

Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 

yapmakla yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini 

işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 06.06.2022 tarih ve 464612 sayılı 

yazı ile söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren “Yapılmamış veya Hatalı 

Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak 

Tamamlama/Düzeltme Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi takdirde 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu ve 20 nci maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim süreci 

başlatılacağına dair uyarıda bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut 

adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 

iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, söz konusu lisansın 07.10.2021 

tarih ve 10481-1 sayılı Karar ile sona erdirilmesi nedeniyle EPDK Strateji Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı’na yazılı olarak yapılması gerektiği, aksi takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri uyarınca 

mezkûr firma hakkında denetim sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 

 9737/16/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Saray Mah. 5. Cad. No:9 Kahramankazan / Ankara” adresinde mukim MYĞ/6450-3/37322 

sayılı lisans numarasına Eze Kimya Ürünleri İmalat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Enerji 

Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu 

maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım 

bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya 

gönderilen 06.06.2022 tarih ve 464627 sayılı yazı ile söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 

tarihten itibaren “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından 

Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi 

takdirde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu ve 20 nci maddesi hükümleri uyarınca 

şirketleri hakkında denetim süreci başlatılacağına dair uyarıda bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı 

mezkûr tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ 

edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 
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Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, söz konusu lisansın 29.07.2021 
tarih ve 10337-5 sayılı Karar ile sona erdirilmesi nedeniyle EPDK Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı’na yazılı olarak yapılması gerektiği, aksi takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri uyarınca 
mezkûr firma hakkında denetim sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 

 9737/17/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Kavacık Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Tonoğlu Apt. No:3/4 Beykoz / İstanbul” adresinde 

mukim DAĞ/5814-2/36049 sayılı lisans numarasına haiz Garajoil Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı 
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla yükümlü olduğu 2021 
yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu 
kapsamda, anılan firmaya gönderilen 06.06.2022 tarih ve 464620 sayılı yazı ile söz konusu 
bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin 
Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme 
Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi takdirde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu ve 
20 nci maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim süreci başlatılacağına dair uyarıda 
bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, söz konusu lisansın hâlihazırda 
yürürlükte olmaması nedeniyle EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na yazılı olarak yapılması 
gerektiği, aksi takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri uyarınca mezkûr firma hakkında denetim 
sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9737/18/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Dempa Sanayi Sitesi Susuz Mahallesi 3795 Cadde No:2 Yenimahalle / Ankara” adresinde 

mukim MYĞ/5805-2/36047 sayılı lisans numarasına haiz Mky Madeni Yağ Kimyevi Maddeler İmalat 
Otomotiv Ürünleri Nakliye İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Enerji Piyasası 
Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 
birinci fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin 
süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 
07.06.2022 tarih ve 465723 sayılı yazı ile söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten 
itibaren “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı 
Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi takdirde 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu ve 20 nci maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında 
denetim süreci başlatılacağına dair uyarıda bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel 
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, söz konusu lisansın 08.07.2021 
tarih ve 10310-4 sayılı Karar ile sona erdirilmesi nedeniyle EPDK Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı’na yazılı olarak yapılması gerektiği, aksi takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri uyarınca 
mezkûr firma hakkında denetim sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 

 9737/19/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Yenişehir Mah. Osmanlı Blv. No:5 B/65 Pendik / İSTANBUL” adresinde mukim LPG- 

DAĞ/9992/22138 sayılı lisans numarasına haiz Duru Lpg Dağıtım ve Lojistik Ticaret Limited 
Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı 
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla yükümlü olduğu 2021 
yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu 
kapsamda, anılan firmaya gönderilen 03.06.2022 tarih ve 463629 sayılı yazı ile söz konusu 
bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin 
Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme 
Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi takdirde 5307 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddesi 
hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim süreci başlatılacağına dair uyarıda bulunulmuştur. 
Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine usulüne 
uygun olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, EPDK Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı’na elektronik ortamda yapılması gerektiği, aksi takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri 
uyarınca mezkûr firma hakkında denetim sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9737/20/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Çavuşoğlu Mahallesi Spor Caddesi No:84 İç Kapı No:1 Kartal / İstanbul” adresinde mukim 

LPG-DAĞ/10311-1/22634 sayılı lisans numarasına haiz Gold Akaryakıt ve Lpg Dağıtım Ticaret 
Limited Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı 
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla yükümlü olduğu 2021 
yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu 
kapsamda, anılan firmaya gönderilen 03.06.2022 tarih ve 463633 sayılı yazı ile söz konusu 
bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin 
Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme 
Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi takdirde 5307 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddesi 
hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim süreci başlatılacağına dair uyarıda bulunulmuştur. 
Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine usulüne 
uygun olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, EPDK Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı’na elektronik olarak yapılması gerektiği, aksi takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri 
uyarınca mezkûr firma hakkında denetim sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9737/21/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Yeni Mahalle 4770 Sokak No:1 İç Kapı No:1A Yunusemre / Manisa” adresinde mukim LPG-

LPG-DAĞ/3106/11345 sayılı lisans numarasına haiz Koçgaz Dolum Tesisleri ve Petrol Ürünleri, 
Nakliyat, Otomotiv, İnşaat, Gıda, İthalat, İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Enerji Piyasası 
Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 
birinci fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin 
süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 
03.06.2022 tarih ve 463619 sayılı yazı ile söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten 
itibaren “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı 
Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi takdirde 5307 
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sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim süreci 
başlatılacağına dair uyarıda bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 
iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, EPDK Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı’na elektronik ortamda yapılması gerektiği, aksi takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri 
uyarınca mezkûr firma hakkında denetim sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9737/22/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Oba Mah. Özbek Küme Evleri No:23 Balışeyh / Kırıkkale” adresinde mukim LPG- 

DAĞ/5159-1/15304 sayılı lisans numarasına haiz Hisargaz Akaryakıt Nakliye Sanayi İnşaat Ticaret 
Turizm İthalat İhracat Limited Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla 
yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği 
tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 03.06.2022 tarih ve 463624 sayılı yazı ile söz 
konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere 
İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme 
Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi takdirde 5307 sayılı LPG Piyasası Kanunun 16 ve 17’nci 
maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim süreci başlatılacağına dair uyarıda 
bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, söz konusu lisansı 07.01.2021 tarih 
ve 9965-1 sayılı Karar ile sona erdirilmesi nedeniyle EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na 
yazılı olarak yapılması gerektiği, aksi takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri uyarınca mezkûr firma 
hakkında denetim sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur. 9737/23/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Adıyaman Gölbaşı Karayolu 10. Km. Yarmakaya Mevkii Adıyaman” adresinde mukim LPG-

DAĞ/785-7/04445 sayılı lisans numarasına haiz Yaman Gaz Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin, 
Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım 
bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya 
gönderilen 03.06.2022 tarih ve 463620 sayılı yazı ile söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren “Yapılmamış veya Hatalı Bildirimlere İlişkin Denetim Sürecinin Başlatılmasından 
Önce Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi 
takdirde 5307 sayılı Kanunun 16 ve 17’nci maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında denetim 
süreci başlatılacağına dair uyarıda bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 
iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2021 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, söz konusu lisansın 04.02.2021 
tarihli ve 10014-4 Karar ile sona erdirilmesi nedeniyle EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na 
yazılı olarak yapılması gerektiği, aksi takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri uyarınca mezkûr firma 
hakkında denetim sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur. 9737/24/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– As Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak

Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar
–– Bingo Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu

Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar
–– BRQ Link Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Ödeme Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek

Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar
–– DSM Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu

Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar
–– Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu

Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar
–– Lidio Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Ödeme Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek

Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar
–– Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu

Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar
–– ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu

Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar
–– Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu

Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar
–– Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu

Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar
–– SecurIT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu

Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar
–– Sundus Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Ödeme Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek

Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar
–– Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu

Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar
–– Tom Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu

Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar
–– TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu

Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar
–– Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu

Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

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

Değerleri


