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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uygulama faaliyetlerine ve sı-
navlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesinde yürütülen lisansüstü

eğitim-öğretim, sınav, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Bir anabilim/anasanat dalında lisansüstü

düzeyde ders veren ve/veya tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması yöneten, Üniversi-
tedeki tam zamanlı öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

c) Anabilim/anasanat dalı başkanı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını,
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ç) Anabilim/anasanat dalı kurulu: EABD/EASD başkanı başkanlığında, anabilim/ana-
sanat dalı akademik kurul üyesi olma koşuluyla varsa yardımcıları ve EABD/EASD’yi oluş-
turan bilim veya sanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

d) Asenkron: Eş zamanlı olmayan, farklı yer ve zamanlarda gerçekleştirilen eğitim-öğ-
retim faaliyetlerini,

e) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
f) Bilimsel değerlendirme: Mülakat, yazılı ve/veya yetenek sınavını,
g) Bütünleşik doktora programı: Lisans derecesine dayanan ve yüksek lisans ile doktora

programının birleştirilerek yürütüldüğü doktora programını,
ğ) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri

çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere EABD/EASD başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu (EYK) tarafından atanan öğretim üyesini,

h) Enstitü: Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı enstitüleri,
ı) Enstitü anabilim/anasanat dalı (EABD/EASD): Lisans Üstü Eğitim Öğretim Ensti-

tülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve ens-
titüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

i) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve enstitüyü oluşturan enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan ve enstitü öğrenci
temsilcisi, fakülte dekanları ile yüksekokul müdürlerinin oy hakkı olmaksızın katılabileceği
kurulu,

j) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yar-
dımcıları ve müdürün önereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç öğ-
retim üyesinden oluşan kurulu,

k) EABD/EASD Başkanı: Enstitü anabilim/anasanat dalı bölüm başkanını,
l) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
m) GMAT: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslar-

arası düzeyde kabul gören Graduate Management Admission testini,
n) GRE: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası

düzeyde kabul gören Graduate Record Examination sınavını,
o) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
ö) Kredi: Enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayıyla başka bir şekilde belirlenmediği

takdirde, bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değerini (bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık
teorik ders saati ile uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuvar/klinik çalışması
saatinin yarısının toplanması sonucu bulunan değer),

p) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,
r) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
s) Ön kayıt sistemi (ÖKS): Lisansüstü programlara kontenjan dâhilinde yerleştirilecek

öğrencilerin müracaatlarının takibi ve değerlendirilmesi için kullanılan internet tabanlı bilgi-
sayar programını,

ş) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
t) Özel şartlı öğrenci: Belgelemek kaydı ile gaziler, birinci derece şehit yakınları ve ça-

lışma gücünün en az %40’ından yoksun engelli öğrencileri,
u) Sanatta yeterlik eseri: Sanatta yeterlik öğrencilerinin tez yerine hazırlayabilecekleri

sanatsal çalışmayı,
ü) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,
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v) Senkron: Eş zamanlı gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerini,
y) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini,
z) Tez izleme komitesi (TİK): Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini de-

ğerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez da-
nışmanı olmak üzere anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine EYK tarafından atanan
üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

aa) Uzaktan öğretim: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı coğrafi mekânlarda ol-
duğu, ders malzemesi aktarımı ve etkileşimin teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği eği-
tim biçimini,

bb) Uzaktan öğretim dersi: Belirli bir dersin içeriğinin uzaktan öğretim teknolojileri
kullanılarak aktarılmasına yönelik organizasyonu,

cc) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,
çç) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ve ÖSYM’nin

yaptığı merkezî yabancı dil sınavları veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslar-
arası yabancı dil sınavlarını,

dd) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,
ee) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı, Öğrenci Kabulü, Giriş Sınavları,

Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 5 – (1) İlan edilmesi planlanan lisansüstü programlarının kontenjanları; YÖK

tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi ve mevcut öğretim
üyesi başına düşen öğrenci sayısı ve alınması planlanan yabancı uyruklu öğrenci sayısı da dik-
kate alınarak, ilgili EABD/EASD kurulu tarafından enstitüye önerilir. Bu kontenjanlar, enstitü
kurulunda görüşülerek Senatoya sunulur ve karara bağlandıktan sonra Üniversite ve enstitünün
internet sayfasında ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları,
başvuru için istenen belgeler ve varsa diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Bilimsel değerlendirme
sınavına girmeye hak kazanan adaylar enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(2) Öğrenci alımlarına ilişkin ilan her yarıyıl verilebilir.
(3) Sınav ile ilgili tüm işlemler enstitü tarafından yürütülür.
Lisansüstü programlara başvuru esasları
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, EABD/EASD kurulunun önerisi

üzerine enstitü kurulunun belirlediği ve Senatonun onayladığı niteliklere göre yapılır. Başvu-
rular sırasında uyulacak esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; ilanda belirtilen
kesin kayıt tarihi itibarıyla ilgili lisans mezuniyet/geçici mezuniyet belgesine (veya barkodlu
e-Devlet çıktısı) ya da lisans mezuniyet transkriptine sahip olmaları gerekir.

b) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların;
1) İlanda belirtilen kesin kayıt tarihi itibarıyla ilgili lisans mezuniyet/geçici mezuniyet

belgesine (veya barkodlu e-Devlet çıktısı) ya da lisans mezuniyet transkriptine sahip olmaları
gerekir.

2) Başvurduğu programın ilan edilen puan türünde ALES’ten en az 55 puan veya GRE
ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.
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3) Eğitim dili bir yabancı dilde olan tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek
için adayın başvurduğu programın yürütüldüğü yabancı dilde olmak kaydı ile ÖSYM tarafından
düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55 puan ya da ÖSYM tara-
fından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir
puan alınması gerekir. Lisans eğitimini %100 yabancı dilde eğitim yapan bir bölümde tamam-
layan öğrenciler yabancı dil sınavından muaftır. Bilim alanı bir yabancı dil olan programlar
için ise o dilde yukarıda belirtilen sınavların birinden en az 80 puan almış olması gerekir.

4) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarca yürütülen lisansüstü programlara öğ-
renci kabulünde ALES’e katılmış olma koşulu aranmaz.

5) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurula-
rında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

i) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-
manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

ii) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

iii) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil
edilir.

6) Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim
dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hasta-
nesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla; düzeltilmemiş engeli en az %70 veya
düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda, engel düzeyi %50 ve üzeri
olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda ve engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın
gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendro-
mu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda başvuru yapabilmeleri için yabancı
dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı
dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

c) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların;
1) İlanda belirtilen kesin kayıt tarihi itibarıyla ilgili tezli yüksek lisans mezuniyet/geçici

mezuniyet belgesi (veya barkodlu e-Devlet çıktısı) ya da mezuniyet transkriptine sahip olmaları
veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli tıp, eczacılık, diş hekimliği ve veteriner fa-
kültesi mezuniyet/geçici mezuniyet belgesi (veya barkodlu e-Devlet çıktısı), mezuniyet trans-
kripti ya da Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan
uzmanlık yetkisine sahip olmaları,

2) Başvurduğu programın ilan edilen puan türünde ALES’ten en az 55 puan veya GRE
ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

3) Anadili dışından olmak kaydı ile ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavla-
rının birinden 100 üzerinden en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları,

4) Eğitim dili bir yabancı dilde olan doktora programlarına başvurabilmek için adayın
başvurduğu programın yürütüldüğü yabancı dilde, ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil
sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 65 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan, bilim alanı bir yabancı
dil olan programlar için ise o dilde yukarıda belirtilen sınavların birinden en az 80 puan almış
olmaları,

gerekir.
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5) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında
ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

i) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-
manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

ii) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

iii) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil
edilir.

ç) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların;
1) İlanda belirtilen kesin kayıt tarihi itibarıyla bir yüksek lisans diplomasına (veya bar-

kodlu e-Devlet çıktısı) ya da mezuniyet transkriptine sahip olmaları,
2) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvar haricinde başvuranların, ALES’in ilan

edilen puan türünden en az 55 puan almaları veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eş-
değer bir puan almış olmaları, ayrıca portfolyo sunmaları,

3) Anadili dışından olmak kaydı ile ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavla-
rının birinden 100 üzerinden en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları,

4) Eğitim dili bir yabancı dilde olan sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için
adayın başvurduğu programın yürütüldüğü yabancı dilde olmak kaydı ile ÖSYM tarafından
düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 65 puan ya da ÖSYM tara-
fından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir
puanı almış olmaları,

gerekir.
5) Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel yetenek sınavı

ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim
dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hasta-
nesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla; düzeltilmemiş engeli en az %70 veya
düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda, engel düzeyi %50 ve üzeri
olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda ve engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın
gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendro-
mu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda başvuru yapabilmeleri için yabancı
dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı
dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

d) Bütünleşik doktora programlarına başvurabilmek için adayların;
1) Başvurduğu programın ilan edilen puan türünde ALES’ten en az 80 puan veya GRE

ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları,
2) İlanda belirtilen kesin kayıt tarihi itibarıyla lisans diplomasına (veya barkodlu e-Devlet

çıktısı) ya da lisans mezuniyet transkriptine sahip olmaları ve lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya buna eşdeğer bir puana sahip olmaları,

3) Anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından olmak kaydı ile ÖSYM tarafından dü-
zenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı al-
mış olmaları,
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4) Eğitim dili bir yabancı dilde olan bütünleşik doktora programlarına başvurabilmek
için adayın başvurduğu programın yürütüldüğü yabancı dilde olmak kaydı ile ÖSYM tarafından
düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 65 puan ya da ÖSYM tara-
fından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir
puanı almış olması, bilim alanı bir yabancı dil olan programlar için ise o dilde yukarıda belir-
tilen sınavların birinden en az 80 puan almış olmaları,

gerekir.
Lisansüstü programlara öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran

adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde uygulanacak esaslar
şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların;
1) Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde tezsiz yüksek lisans programlarına

başvurularda; lisans not ortalamasının %100’ü alınarak elde edilen puana göre sıralama yapı-
lır.

2) Sağlık Bilimleri Enstitüsü tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda; ilgili
anabilim dalının önerisi üzerine EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından
yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına katılmış olmaları, lisans not ortalamasının %60’ı
ve bilimsel değerlendirme sınav sonucunun %40’ı toplamının, 100 üzerinden en az 50 puan
olması koşulu ile elde edilen toplam puanlara göre sıralama yapılır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların;
1) EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan

jüri tarafından bilimsel değerlendirme sınavına katılmış olmaları,
2) Başarı değerlendirmesinde; ALES puanı veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan

aldığı puanının ALES puanı karşılığının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si,
bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %30’u toplamının 100 üzerinden en az 60 puan ol-
ması,

3) Eğitim dili/bilim alanı bir yabancı dilde olan tezli yüksek lisans programlarında ba-
şarı değerlendirmesinde; ALES puanı veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının
ALES puanı karşılığının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav
puanının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %15’i ve bilimsel değerlendirme sınavı
sonucunun %20’si toplamının 100 üzerinden en az 60 puan olması,

4) Konservatuvar ve güzel sanatlar alanlarında başarı değerlendirmesinde; lisans me-
zuniyet not ortalamasının %40’ı ve bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %60’ı toplamının,
100 üzerinden en az 60 puan olması,

gerekir.
c) Doktora programlarına başvuran adayların;
1) EABD kurulunun önerisi üzerine EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri

tarafından yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına katılmış olmaları,
2) ALES puanı veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES puanı

karşılığının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav pua-
nının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %15’i ve yapılacak bilimsel değerlendirme
sınavı sonucunun %20’si toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

3) 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca araştırma
görevlisi kadrosunda olup yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezuniyete hak kazanan-
ların, bu Yönetmelikteki doktora programlarına başvuru şartlarını sağlamaları kaydıyla yüksek
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lisans eğitimine devam ettikleri ve bitirdikleri programın bulunduğu anabilim dalında doktora
programının bulunması durumunda, mezuniyetini takip eden ilk lisansüstü programa başvuru
döneminde talep etmeleri halinde kayıtları sınavsız olarak yapılır. Araştırma görevlileri için
kullanılan bu kontenjan ilgili doktora programının genel kontenjanı dışında tutulur.

ç) Sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların;
1) EASD kurulunun önerisi üzerine EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri

tarafından yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına katılmış olmaları,
2) Güzel sanatlar ve konservatuvar mezunu olan adayların başarı değerlendirmesinde;

yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, yabancı dil sınav puanının %20’si, bilimsel
değerlendirme sınavlarının %50’si toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması,

3) Güzel sanatlar ile konservatuvar mezunu olmayan adayların başarı değerlendirme-
sinde; ALES puanı veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES puanı kar-
şılığının %50’si, yabancı dil sınav puanının %10’u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının
%10’u ve bilimsel değerlendirme sınavı veya portfolyo sonuçlarının %30’u toplamının, 100
üzerinden en az 70 puan olması, 

gerekir.
4) 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca araştırma

görevlisi kadrosunda olup yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezuniyete hak kazanan-
ların, bu Yönetmelikteki sanatta yeterlik başvuru şartlarını sağlamaları kaydıyla yüksek lisans
eğitimine devam ettikleri ve bitirdikleri programın bulunduğu anasanat dalında sanatta yeterlik
programının bulunması durumunda, mezuniyetini takip eden ilk lisansüstü programa başvuru
döneminde talep etmeleri halinde kayıtları sınavsız olarak yapılır. Araştırma görevlileri için
kullanılan bu kontenjan ilgili sanatta yeterlik programının genel kontenjanı dışında tutulur.

d) Bütünleşik doktora programlarına başvuran adayların;
1) EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan

jüri tarafından yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına katılmış olması gerekir.
2) ALES puanı veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES puanı

karşılığının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav puanının %15’i
ve yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %20’si toplamının, 100 üzerinden en
az 70 puan olması gerekir.

3) Lisansüstü programlarda başarı sıralaması; kontenjan sayısı kadar asıl kayıt hakkı
kazananlar belirlenir. Başarı değerlendirmesinde baraj notu ile asıl kayıt hakkı kazananlar ola-
rak belirlenenler arasında kalanlar için de yedek kayıt hakkı verilir ve enstitü tarafından ilan
edilir. Listeler en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılarak oluşturulur.

4) Lisansüstü programlar için yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen aday
başarısız sayılır.

5) Lisansüstü programlara başvuru yapan öğrenci adaylarının, lisans/yüksek lisans dip-
loma not ortalamaları değerlendirmeye alınırken, Senato tarafından kabul edilen 100’lük not
çevirim tabloları kullanılır. Eğer Senato tarafından kabul edilen 100’lük not çevirim tabloları
mevcut değilse, YÖK Başkanlığının 100’lük not sistemi karşılığı kabul edilen not çevirim tab-
loları kullanılır.

(2) Afet ve salgınlar gibi olağanüstü durumlarda, adayların başarı değerlendirmelerinde
uygulanan bilimsel değerlendirme sınavı, Senato kararına istinaden yapılmayabilir. Bu kap-
samda, birinci fıkrada belirtilen tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans,  doktora, sanatta ye-
terlik ve bütünleşik doktora programlarına kabul esaslarında belirtilen bilimsel değerlendirme
sınavına ilişkin hesaplanan ağırlıklı notun diğer sınav/not türlerine göre dağılımının ne şekilde
olacağı Senato tarafından belirlenir.
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Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik giriş sınavları
MADDE 8 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik giriş sınavlarına ilişkin esas-

lar şunlardır:
a) Sınavlar, EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine EYK tarafından belirlenen en az

üç öğretim üyesinden oluşan sınav jürileri tarafından yapılır. Giriş sınav sonuçları ve belgeleri,
sınav gününü izleyen günün sonuna kadar jüri başkanlığınca üst yazı ekinde enstitüye teslim
edilir. Sınav sonuçları enstitü tarafından ilan edilir.

b) Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu adayların lisans-
üstü eğitime başvuru ve kabulü ile ilgili hususlar 11 inci maddede düzenlenmiştir.

c) Enstitü tarafından yayımlanan öğrenci alım duyurusunda yer alan ÖKS’ye yüklene-
cek belgeleri tam ve eksiksiz olarak istenen formatta yükleyip, başvurusu enstitü tarafından
kabul edilen aday, talep edilmesi durumunda aynı duyuru içerisinde yer alan ve gönderilecek
belgeleri tam ve eksiksiz olarak enstitüye ulaştırdığında başvurusu tamamlanmış olur. İlgili
belgelerin Enstitüye ulaştırılmasından aday sorumludur.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu
EABD/EASD başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu EABD/EASD başkanlığı tarafından, bu Yö-
netmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde yürütülür.

(3) EABD/EASD’ler için özel öğrenci kontenjanları, enstitünün öğrenci alımları için
en son ilana çıkılan kontenjan sayısının %50’sini geçemez.

(4) Özel öğrenciler, kabul edildiği programlardaki geçerli müfredatta belirlenen ve me-
zuniyete hak kazanabilmek için açılan derslerin toplam sayısının en çok %50’sini alabilirler.
Söz konusu öğrencilere; derslere devam koşulları, sınavlar, başarı notu, ders tekrarı ve diğer
konular hakkında öğrencinin ders aldığı programa ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen hükümler
uygulanır.

(5) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenci için, yazılı başvurusu halinde aldığı ders-
leri veya başarı durumunu gösterir bir belge düzenlenir. Bu öğrencilere diploma veya sertifika
verilmez.

Özel şartlı öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Özel şartlı öğrenci kontenjanları tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora

ve sanatta yeterlik programları için açılabilir ve ilgili programa başvuru dönemlerinde her bir
program için azami altı öğrenci ile sınırlıdır. Belirtilen azami sayıyı aşmamak kaydıyla
EABD/EASD önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile ilgili programa özel şartlı öğ-
renci kabul edilir. Özel şartlı öğrenci başvuruları, enstitünün lisansüstü eğitim için ilan ettiği
başvuru takvimi içerisinde Özel Şartlı Öğrenci Başvuru Formu ile birlikte alınır.

(2) Özel şartlı öğrenci kapsamında başvurabilecekler ve başvuru için gereken belgeler
şunlardır:

a) Gaziler; gazilik belgesi.
b) Birinci derece şehit yakınları; birinci derece şehit yakınları olduğunu belirtir belge.
c) Engelliler; engelli öğrenci başvurusu için engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon

kayıplarının en az %40’ından yoksun olduklarını gösterir yetkili sağlık kuruluşlarından aldıkları
engelli sağlık kurulu raporu.
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(3) Özel şartlı öğrenci kontenjan dağılımı her gruptan azami olarak; gaziler için 2, bi-
rinci derece şehit yakınları için 2, engelliler için 2 şeklinde olup, özel şartlı öğrenci kontenjanı
kapsamında başvuran tüm adayların sıralaması, ilan edilen ilgili özel şartlı öğrenci kontenjanı
içerisinden ayrıca yapılır. Söz konusu sıralama ölçütlerine ilişkin tüm süreçlere ilişkin kriterler
diğer başvuru yapan adaylarla aynıdır.

Yabancı uyruklu veya bir alt eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu veya bir alt eği-

timini yurt dışında tamamlamış T.C. uyruklu öğrenci kabulü, ayrıca bir sınav yapılmaksızın,
EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile gerçekleşir. Öğrenci, ilgili mevzuat hüküm-
leri kapsamında belirlenen öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Ancak Türkiye Cumhuri-
yeti’nden veya kendi devletinden burslu olduğunu belgeleyen öğrenciler öğrenci katkı payını
ödemekle yükümlü değildir.

(2) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, lisansüstü öğrenim gör-
mek üzere müracaat eden yabancı uyruklu veya bir alt eğitimini yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar, ayrıca bir sınav yapılmaksızın EABD/EASD kurulunun
görüşü ve EYK kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler.

(3) Yabancı uyruklu veya bir alt eğitimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı adaylar için ALES puanı koşulu aranmaz. Lisans diplomasıyla başvuran adayların
not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2,00; yüksek lisans diplomasıyla başvuran aday-
ların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2,50 olması, doktora/sanatta yeterlik prog-
ramlarına başvuru yapacak adayların anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan
almış olduğunu belgelemesi gerekir.

(4) Başvurular, gerekli belgelerle enstitü tarafından ilan edilen başvuru süresi içerisinde,
şahsen ya da posta yolu ile enstitüye veya enstitünün resmî mail adresine yapılır.

(5) Kayıtlar her yıl akademik takvimde belirlenen enstitüye öğrenci kayıt başlangıcın-
dan ders kayıt haftasının son gününe kadar yapılır. Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri süresi
içinde enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Başvuru sırasında ve/veya kesin
kayıt esnasında Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Formu ekinde, enstitüye teslim
edilmesi/ulaştırılması gerekli belgeler şunlardır:

a) Bir alt eğitimini Türkiye’de tamamlayan yabancı uyruklu öğrenci için başvuru ve
kesin kayıt belgeleri:

1) Diploma veya mezuniyet belgesi onaylı sureti.
2) Not döküm belgesi onaylı sureti.
3) Pasaport onaylı fotokopisi.
4) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği (kesin kayıtta).
5) Eğitim dili Türkçe dışında bir programdan mezun olan adaylardan resmî kurumların

gerçekleştirmiş olduğu Türkçe seviye tespit sınavı başarı puanının en az 60 (B2) olduğunu gös-
terir belge (kesin kayıtta).  

6) Eğitim dili Türkçe dışında olan bir programa başvurularda, programın yürütüleceği
eğitim dilinden olmak YÖK merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen yabancı
dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir belge. %100 ilgili
yabancı dilde eğitim veren bir programdan mezun olan adaylarda, aynı dilde eğitim verilecek
lisansüstü programlara başvurularda ise bu puan şartı aranmaz.  

7) Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen kimliğin fotokopisi (kesin kayıtta).
8) 2 adet fotoğraf (kesin kayıtta).
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9) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenci katkı payının yatırıldığına
dair banka dekontu (kesin kayıtta-burslular hariç).

10) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru yapacak adayların ÖSYM tarafın-
dan eşdeğerliği kabul edilen ve anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almış
olduğunu gösteren yabancı dil belgesinin onaylı sureti.

b) Bir alt eğitimini Türkiye dışında tamamlayan öğrenci başvuru ve kesin kayıt belge-
leri:

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti (Türkçe tercümesi veya İngilizce
sureti).

2) Sağlık alanları için (klinik uygulaması olmayanlar hariç) kayıt tarihinden itibaren
1 yıl içinde YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi. İlgili belgenin belirtilen sürede enstitüye
teslim edilmemesi halinde 34 üncü madde hükümleri uygulanır.

3) T.C. uyruklu öğrenciler için mezuniyete kadar YÖK’ten alınacak diploma denklik
belgesi.

4) YÖK tarafından verilen tanınma belgesi (Mülteci öğrenciler hariç).
5) Not döküm belgesi onaylı sureti (Türkçe tercümesi veya İngilizce sureti).
6) Pasaport onaylı fotokopisi.
7) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği (kesin kayıtta).
8) Resmî kurumların gerçekleştirmiş olduğu Türkçe seviye tespit sınavı başarı puanının

en az 60 (B2) olduğunu gösterir belge (kesin kayıtta). Anadili eğitim verilen lisansüstü prog-
ramın dilinde olan bir programdan mezun olan adaylarda ilgili lisansüstü programa başvuru-
larda bu belge istenmez. Bunun yerine, eğitim yürütülecek ilgili lisansüstü programın dilinde
olmak üzere, YÖK merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir belge istenir (kesin kayıtta).
%100 ilgili yabancı dilde eğitim veren bir programdan mezun olan adaylarda, aynı dilde eğitim
verilecek lisansüstü programlara başvurularda ise en az 55 puan şartı aranmaz.

9) 2 adet fotoğraf (kesin kayıtta).
10) İlgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci katkı payının yatırıldığına dair

banka dekontu (kesin kayıtta-burslular hariç).
11) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru yapacak adayların ÖSYM tarafın-

dan eşdeğerliği kabul edilen ve anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almış
olduğunu gösteren yabancı dil belgesinin onaylı sureti.

(6) Kayıtları yapılan ve bu maddede belirtilen kriterler kapsamında Türkçe yeterlik bel-
gesi olmayan adaylar Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türk-
çe hazırlık sınıfına alınırlar. İlgili belgeyi getiren öğrencilerin ders kayıtları yapılır.  Bu prog-
ramda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik
programı süresine dâhil edilmez.

(7) Kayıtları yapılan adayların, ilgili EABD/EASD kurulunun görüşü doğrultusunda,
lisansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları değer-
lendirilir. İlgili adaylar yetersiz olmaları durumunda bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bi-
limsel hazırlık programı uygulamalarında 14 üncü madde hükümleri uygulanır.

(8) Yabancı uyruklu veya bir alt eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrenci alımına iliş-
kin diğer esaslar EYK kararlarıyla belirlenir.

Yatay geçiş ve programlar arası geçiş
MADDE 12 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenime başlayan yüksek li-

sans veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi, enstitü bünyesinde yürütülen yüksek lisans veya
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doktora/sanatta yeterlik programlarına EABD/EASD kurulunun uygun görüşü ve EYK kararı
ile kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik süresi dikkate alınarak, alacağı zorunlu dersler ve mua-
fiyetler EABD/EASD kurulunun uygun görüşü üzerine EYK tarafından karara bağlanır.

(2) Yatay geçiş kontenjanları EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı doğ-
rultusunda her yarıyılın başlangıcından bir ay öncesinde belirlenir ve enstitünün internet say-
fasında ilan edilir.

(3) Enstitü tarafından ilan edilen kontenjanlar ve başvuru süresi dâhilinde öğrenci baş-
vuruları alınır. Başvuru sonuçları EABD/EASD kurulu önerisi ve EYK kararı ile kesinleştiri-
lerek, kayıt tarihleri ile birlikte enstitü tarafından ilan edilir. Yatay geçiş başvurusu için öğren-
cinin;

a) Aynı programda veya program adı farklı olmakla birlikte ders içerikleri örtüşen diğer
bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programlarda kayıtlı olması,

b) Tezsiz yüksek lisans programı için bir yarıyılı tamamlamış, ancak ikinci yarıyılına
başlamamış olması,

c) Tezli yüksek lisans programı için en az bir yarıyılı tamamlamış, ancak dördüncü ya-
rıyılına başlamamış olması,

ç) Doktora/sanatta yeterlik programı için en az bir yarıyılı tamamlamış, ancak yedinci
yarıyılına başlamamış olması,

d) Başarısız olduğu dersinin bulunmaması,
e) Bu Yönetmelikte yüksek lisans programı için belirtilen ALES puanına veya GRE ya

da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES puanı karşılığına sahip olması,
f) Bu Yönetmelikte doktora/sanatta yeterlik programı için belirtilen ALES puanına veya

GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES puanı karşılığına ilişkin koşulunu
ve asgari yabancı dil puanı koşulunu taşıması,

g) Disiplin cezası almamış olması,
gerekir.
(4) Yatay geçişe/programlar arası geçişe ilişkin esaslar şunlardır:
a) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez.

Program isimleri farklı, ders içerikleri aynı olan lisansüstü programlara yatay geçişte
EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı gerekir.

b) Örgün öğretimden uzaktan öğretim veya tezsiz yüksek lisans programlarına yatay
geçiş ile öğrenci kabul edilebilir. Ancak uzaktan öğretim veya tezsiz yüksek lisans programla-
rından örgün öğretim tezli programlara yatay geçiş kabul edilmez.

c) Başka bir yükseköğretim kurumunda kadrosuyla ilgili anabilim dalında lisansüstü
öğrenim gören Üniversitenin araştırma görevlileri, görev yaptıkları bölümde bir lisansüstü
program açılması durumunda, yatay geçiş koşulları aranmaksızın, ilgili EABD/EASD kurulu-
nun uygun görüşü ve EYK kararı ile söz konusu programa yatay geçiş yapabilir.

ç) Araştırma görevlisi kadrosunda olanlar hariç, yatay geçişi kabul edilen öğrenci, öğ-
renci katkı payını ödemek zorundadır.

d) Yatay geçişler ancak Enstitü tarafından ilan edilen kontenjanlar ve başvuru süresi
dâhilinde yapılır.

e) Yatay geçiş başvurularında; öğrencinin kayıtlı olduğu programa girişte kullandığı
ALES puanının %50’si, devam ettiği programdaki not döküm belgesindeki başarı ortalamasının
%40’ı ve yüksek lisans için lisans; doktora için ise yüksek lisans mezuniyet notunun %10’u
alınarak elde edilen puana göre en yüksek puandan en düşük puana göre bir sıralama yapılarak
kayıt hakkı kazananlar ilan edilir.
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Yatay geçiş başvurusu için gerekli belgeler
MADDE 13 – (1) Noter veya kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumları tarafından onay-

lanmış olmak koşulu ile aşağıdaki belgeler ile başvuru yapılır:
a) Yatay geçiş başvuru dilekçesi.
b) Öğrenci belgesi.
c) Yüksek lisans programına başvuru için lisans; doktora/sanatta yeterlik programına

başvuranlar için ise lisans ve yüksek lisans diplomalarının onaylı sureti veya barkodlu e-Devlet
çıktısı.

ç) ALES (veya GRE ya da GMAT sınavı) sonuç belgesi.
d) Doktora ve sanatta yeterlik için yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olduğunu

gösteren belge.
e) 2 adet fotoğraf.
f) Kayıtlı olduğu programdan aldığı derslere ilişkin not döküm belgesinin aslı ya da su-

reti ile onaylı ders içerikleri.
g) Yüksek lisans programına başvuru için lisans; doktora/sanatta yeterlik programına

başvuranlar için ise lisans ve yüksek lisans not döküm belgesinin aslı ya da sureti.
ğ) Disiplin cezası almadığına dair belge.
h) Yurt dışında bulunan yükseköğretim kurumlarından başvuru olması halinde YÖK

tarafından verilecek tanınırlık belgesi.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlarına kabul edilen adayların bilimsel eksiklik-

lerini gidermek amacıyla EABD/EASD başkanlığı tarafından bilimsel hazırlık programı açı-
labilir. Hangi adaylara bilimsel hazırlık programı uygulanacağı ve bilimsel hazırlık programının
uygulama esasları, 5 inci madde gereğince enstitü tarafından ilan edilen kontenjanların diğer
açıklayıcı bilgiler kısmında belirtilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu olan dersler; yüksek lisans için li-
sans programlarından, doktora/sanatta yeterlik için ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden
alınabilir. Bu kapsamda her yarıyıl için üç ders veya 15 AKTS’den az, altı ders veya 30
AKTS’den fazla olmamak üzere bilimsel hazırlık programı, yüksek lisans ve doktora/sanatta
yeterlik programları için anabilim dalının özelliğine göre ayrı ayrı veya yüksek lisans ve dok-
tora/sanatta yeterlik programlarına yönelik ortak tek bir müfredat olarak EABD/EASD tara-
fından oluşturularak ilgili kurulların onayı ile kesinleşir. Bu dersler ilgili lisansüstü programı
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü programdaki ağırlıklı
not ortalamasına etki etmez.

(3) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra
enstitü EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile lisansüstü programa yönelik
dersler de alabilir. Bu durumda alınan dersler sorumlu olduğu derslerin yerine sayılmaz ve
transkriptine işlenmez.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam durumu, dersler ve sınavlar, ders notları,
derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve benzeri konularda bu Yönet-
meliğin ilgili hükümleri uygulanır.

(5) Öğrenci bilimsel hazırlık süresi içinde kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı bün-
yesinde açılmayan dersleri, içerikleri aynı olmak kaydı ile EABD/EASD kurulunun önerisi ve
EYK kararı ile Üniversite içerisinden başka bir anabilim/anasanat dalından alabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve programda geçirilen
süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Lisansüstü eğitim programlarına kesin kayıt
MADDE 15 – (1) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik ve bütünleşik doktora prog-

ramlarına yerleştirilmeye hak kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde istenen
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belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Belirlenen süre içinde kesin kay-
dını yaptırmayan adaylar, kayıt hakkını kaybederler ve herhangi bir hak iddia edemezler. Kesin
kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar
aday birinci tur yedek olarak, kayıt hakkı kazanır. Birinci tur yedek listeden kaydını yaptırma-
yan adayların yerine yedek adaylardan, enstitünün belirlediği yer ve saatte hazır olan adaylar
arasından başarı puanına göre eksik kontenjan kadar adaya ikinci tur yedek olarak kayıt hakkı
verilir. Belirlenen yer ve saatte hazır olmayanlara kayıt hakkı verilmez.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(3) Yerleştirilmeye hak kazanmış adaylar kesin kayıt yaptırabilirler. Belgelerinde ek-
siklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası
alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile tespit edilmesi durumunda kaydı iptal
edilir.

(4) Kesin kayıt sırasında öğrenci katkı payı veya öğrenim harcı ödemesi gereken öğ-
rencilerin, bu ödemeleri yapmamaları durumunda kaydı yapılmaz.

Kayıt yenileme
MADDE 16 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyıl için Se-

nato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen dersleri seçerek
ders kaydını yenilemek zorundadır. Her eğitim-öğretim yılı başlangıcında öğrenciler kayıt ye-
nileyebilmek için ilgili mevzuat hükümleri kapsamında belirlenen katkı payı/öğrenim ücretle-
rini ödemek zorundadırlar. Aksi halde kayıtları yenilenmez. Söz konusu öğrenciler öğrencilik
haklarından yararlanamaz.

(2) Mazeretleri nedeni ile süresi içerisinde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen ve/veya
ders kaydını yapmayan öğrencilere, mazeretlerini derslerin başlama tarihinden itibaren üç hafta
içerisinde belgeleyerek enstitüye başvurmaları ve mazeretleri EYK tarafından uygun görülmesi
halinde kayıt hakkı verilir. Programa kaydını yenilemeyenler öğrencilik haklarından yararla-
namazlar.

(3) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süreler içinde danışmanının onayı ile ders
ekleyebilir ve/veya ders bırakabilir.

(4) Öğrenciler, EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine ve EYK tarafından uygun gö-
rülen koşullarda, başka bir yükseköğretim kurumundan toplamda en fazla iki ders alabilir. Söz
konusu derslerin değerlendirilmesi bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

(5) Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludurlar ve kayıtlarını kendileri
yaptırmakla yükümlüdürler.

(6) Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi sırasında öğrenciler ve öğrenci danışmanları
aşağıdaki hususları uygulamakla yükümlüdür:

a) Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler, toplam 30 krediden ve 60 AKTS
kredisinden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesi dersini almakla yükümlü-
dür.

b) Tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programlarına ilk kez kayıt yaptı-
racak bir öğrenci, birinci yarıyıl için ders seçiminde 30 AKTS kredisi alır. İkinci yarıyıldan iti-
baren öğrenciler ders seçiminde en fazla 45 AKTS kredisi alabilir.

Danışman atanması
MADDE 17 – (1) Her öğrenciye en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, akademik tak-

vimde belirtilen süre içinde alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları
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için öğrencinin de görüşü alınarak, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile Üni-
versite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesi danışman olarak atanır. Danışman atanıncaya
kadar bu görevi EABD/EASD başkanı yürütür. Tez konusu belirlendikten sonra, tez çalışması
niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, EABD/EASD kurulunun gerekçeli
önerisi ve EYK’nın onayı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite
kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından da atanabilir. İkinci tez danışmanına danışmanlık
ücreti ödenmez.

(2) Danışman değişiklik önerileri için aynı usul uygulanır fakat öğrenci tez aşamasında
ise yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar,
doktora programlarındaki öğrenciler için en geç sekizinci yarıyılın sonuna kadar, bütünleşik
doktora programlarında ise en geç onuncu yarıyılın sonuna kadar EABD/EASD kurulunun
önerisi ve EYK’nın onayı ile danışman değişikliği yapılabilir. Bu durumdaki öğrencilerin mev-
cut tez konularının değişip değişmeyeceği hususu EABD/EASD kurul kararında belirtilir. Da-
nışman değişikliği ile ilgili bu maddede belirtilmeyen ve ortaya çıkacak farklı ve özel durumlar
hakkında EYK yetkilidir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, tez çalışmaları, atanan danışman tarafın-
dan yürütülür. Danışman, lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler arasından, öğ-
rencinin alacağı dersleri belirler. 

(4) Altı aydan fazla yurt içinde veya yurt dışına başka bir kuruma görevlendirilen da-
nışmanların EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile danışmanlık görevleri son-
landırılarak ilgili öğrenciye/öğrencilere yeni bir danışman atanır. 

(5) Tezsiz yüksek lisans programında EABD/EASD başkanlığı her öğrenci için ders
seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya
Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini
en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(6) Tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez da-
nışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora
programları hariç en fazla 16’dır. Ancak YÖK ile yapılan protokol dâhilinde ve Üniversite sa-
nayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar
artırılabilir. Hâlihazırda öngörülen üst sınırın üzerinde danışmanlıkları bulunan öğretim üyeleri,
sayılar bu sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık alamazlar.

(7) Üniversitede iken kurum değiştiren, başka bir kurumda görevlendirilen veya emek-
liye ayrılan öğretim üyelerinin tez aşamasındaki öğrencileri için başlamış olan tez danışman-
lıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Ancak ilgili EABD/EASD kurulunun önerisi
ve EYK’nın onayı ile danışman değişikliğine gidilebilir. Eğer öğrenci ders aşamasında ise ilgili
öğretim üyesinin danışmanlığı EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile değişti-
rilir.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 18 – (1) Uzmanlık alan dersi, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik

öğrencilerine danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki özel bilgi ve deneyimlerinin
aktarılması, bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel yayınları izleyebilme ve değerlendi-
rebilme yeteneğinin kazandırılmasına yönelik bilimsel temellerin oluşturulması amacıyla uy-
gulanan teorik, ulusal kredisiz, ancak AKTS kredisi olan bir derstir. Bu ders, öğrenci sayılarına
bakılmaksızın haftada sekiz saattir.
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(2) Uzmanlık alan, tez hazırlık ve/veya tez çalışması dersleri, EYK’nın danışman olarak
atadığı tarihten başlayarak danışmanlık görevi süresince; güz yarıyılında kaydolan öğrenciler
için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı
başlangıcına kadar kesintisiz olarak, sınav dönemleri de dâhil olmak üzere yarıyıl ve yaz tatil-
lerinde de devam eder. Öğretim üyesinin yıllık iznine denk gelen tarihlerdeki uzmanlık alan,
tez hazırlık ve tez çalışması derslerinin telafisi yapılamaz.

(3) Öğrenci, uzmanlık alan, tez hazırlık veya tez çalışması derslerine her yarıyıl kayıt
yaptırmak zorundadır. Danışman, ilgili dersleri alan öğrencinin durumunu en geç bir sonraki
dönem başlamadan YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak değerlendirir.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında;
a) Her öğrenci için tez konusu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar EABD/EASD kurulu

kararı ile enstitüye önerilir. Bu kapsamda üçüncü yarıyıl derslerinin başlangıcından itibaren
üçüncü haftanın sonuna kadar tez konusu önerisini enstitüye teslim etmeyenler için Senato ta-
rafından belirlenen haklı ve geçerli nedenleri aranır. Bu durumdaki öğrenciler en geç dördüncü
yarıyıl ders kayıtlarının bittiği tarihe kadar tez konusu önerisini enstitüye bildirmekle yüküm-
lüdür. Tez konusu, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nın öneriyi; yazım kuralları, baş-
lık-içerik uyumu, bilimsel yöntem, Türkçe dilbilgisine uygunluk ve benzeri gibi açılardan nihai
değerlendirmesinden ve onayından sonra karara bağlanır.

b) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumu arasında
yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarına giden ve bu sebeple yukarıda belirlenen süreler içerisinde tez öne-
rilerini teslim edemeyen öğrenciler, söz konusu programa ilişkin faaliyetlerini tamamlayıp geri
döndükleri tarihten itibaren üç ay içerisinde tez önerilerini (a) bendinde belirtilen sürece uygun
olarak teslim eder. Bu durumdaki öğrencilerin, her hâlükârda tez konusu önerilerini en geç dör-
düncü yarıyıl ders kayıtlarının bittiği tarihe kadar teslim etmiş olmaları gerekir.

c) Tez döneminde yatay geçiş yolu ile enstitüye gelen öğrenciler, kayıt işlemlerinin ta-
mamlanmasından itibaren üç ay içinde tez önerilerini (a) bendinde belirtilen sürece uygun ola-
rak teslim eder.

ç) Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri için tez öneri formu ile birlikte gerekli olduğu
hallerde Üniversitenin ilgili etik kurulundan alınmış Etik Kurulu Onay Belgesi de enstitüye
sunulur. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde sunulan tez konusu önerilerinde ise gerekli ol-
duğu hallerde Üniversitenin ilgili etik kurulundan alınmış Etik Kurulu Onay Belgesi tez önerisi
kabul tarihinden, tezin savunma tarihine kadar enstitüye teslim edilir. Söz konusu Etik Kurulu
Onay Belgesi en geç tez savunma sınavı için jüri atama formu ile birlikte enstitüye gönderilir.
Belirtilen sürede Etik Kurulu Onay Belgesini enstitüye teslim etmeyen öğrenci tez savunma
sınavına giremez.

d) Tez konusu önerisi EYK onayı ile kesinleşen öğrencinin, tez konusunu Yükseköğ-
retim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanına kaydetmesi gerekir. Tez Veri Giriş Formu giriş
işlemleri e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması
yapılarak gerçekleştirilecektir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarında;
a) Sanatta yeterlik veya doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik

sınav tarihinden sonra en erken üç ay, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını,
yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık şekilde sözlü olarak sa-
vunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en geç 15 gün önce ko-
mite üyelerine ulaştırır. Geçerli bir mazereti olmaksızın tez önerisi savunmasına belirtilen sü-
rede girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve tez önerisi reddedilir. Duruma ilişkin TİK tarafından
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hazırlanan tutanak EABD/EASD başkanlığınca en geç üç gün içinde EYK onayı için enstitüye
teslim edilir.

b) Tez döneminde yatay geçiş yolu ile enstitüye gelen öğrenciler, kayıt işlemlerinin ta-
mamlanmasından itibaren altı ay içinde tez önerilerini (a) bendinde belirtilen sürece uygun
olarak teslim eder.

c) Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri için tez öneri formu ile birlikte gerekli olduğu
hallerde Üniversitenin ilgili etik kurulundan alınmış Etik Kurulu Onay Belgesi de enstitüye
sunulur. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde sunulan tez/sanatta yeterlik konusu önerilerinde
ise gerekli olduğu hallerde Üniversitenin ilgili Etik Kurulundan alınmış Etik Kurulu Onay Bel-
gesi tez önerisi kabul tarihinden tezin savunma tarihine kadar enstitüye teslim edilir. Söz konusu
Etik Kurulu Onay Belgesi en geç tez savunma sınavı için jüri atama formu ile birlikte enstitüye
gönderilir. Belirtilen sürede Etik Kurulu Onay Belgesini enstitüye teslim etmeyen öğrenci tez
savunma sınavına giremez.

ç) Tez konusu önerisi EYK onayı ile kesinleşen öğrencinin, tez konusunu, Yükseköğ-
retim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanına kaydetmesi gerekir. Tez Veri Giriş Formu giriş
işlemleri e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması
yapılarak gerçekleştirilecektir.

Tez konusu değişikliği
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında azami sürenin dolmasına en az

iki yarıyıl kalıncaya kadar, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile tez konusu de-
ğişikliği yapılabilir.

(2) Doktora, bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarında;
a) Azami sürenin dolmasına en az dört yarıyıl kalıncaya kadar tez izleme komitesinin

önerisi ve EYK kararı ile tez konusu değişikliği yapılabilir.
b) TİK tarafından tez önerisi birinci kez reddedilen öğrenci isterse tez konusu değişikliği

yapabilir.
(3) Tez konusu değişikliklerinde de yeni konu için gerekli olduğu hallerde Etik Kurulu

Kararı istenir.
(4) Tez konusu değişikliklerinde de öğrencinin yeni tez konusunu, Yükseköğretim Ku-

rulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanına kaydetmesi gerekir.
Tez başlığı değişikliği
MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlarda tez çalışmasının her aşamasında tez başlığı

değişikliği önerilebilir. Öneri, ayrıntılı gerekçeleri içeren tez başlığı değişikliği formu doldu-
rulmak suretiyle yapılır.

(2) Yüksek lisans programlarında EABD/EASD kurulunun başvurusu, doktora/sanatta
yeterlik programlarında ise tez izleme komitesinin önerisi ile yapılan tez başlık değişikliği öne-
rileri EYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

(3) Tez savunması esnasında/sonunda jüri üyelerinin ortak imzası (tutanağı) ile tez baş-
lığı değişikliği önerilebilir.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 22 – (1) Derslere devam zorunludur. Öğrenciler ilgili EABD/EASD kurulla-

rının kararı ile teorik derslere %70, uygulama derslerine ise %80’den az olmamak koşulu ile
devam eder. Öğrencinin devam durumu, dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından takip edilir
ve ilgili devam çizelgeleri öğretim üyesi tarafından istendiğinde enstitüye teslim edilmek üzere
en az iki yıl süre ile muhafaza edilir.

(2) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler ile Senato tarafından belirlenen
haklı ve geçerli nedenlerle bir dersten devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenci, o dersin
yarıyıl sonu ve akademik takvimde varsa bütünleme sınavlarına giremez.
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(3) Dersi başarısızlık nedeniyle ikinci kez alanlar için dersi ilk aldıklarında devam ko-
şulunu sağlamışlarsa, derse devam etme zorunluluğu aranmaz. Ancak devamsızlık nedeniyle
başarısız olan öğrenciler için derslere devam zorunluluğu aranır.

(4) Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenci başarısız kabul edi-
lir ve öğrenciye o dersle ilgili olarak DZ (devamsız) notu verilir.

(5) Uygulaması olan derslerden kalan öğrenci, devam yükümlülüğünü yerine getirmiş
olsa bile kaldığı dersin uygulamasına devam etmek zorundadır.

(6) Uzaktan öğretim programlarında ödev, ara sınav gibi yıl içi faaliyetlerin en az birinin
yerine getirilmesi ile devam koşulu sağlanmış olur. Uzaktan öğretim programına enstitülerde/il-
gili anabilim dallarında yerinde devam etme zorunluluğu yoktur.

(7) Uzaktan öğretim programlarında dersin sorumlusu öğretim elemanı, haftada en az
ders süresi kadar internet üzerinden öğrencilerle bağlantı kurmakla yükümlüdür. Öğrenciler,
danışmanları ve dersin sorumlusu öğretim elemanları ile ilgili her türlü iletişimlerini senkron
veya asenkron olarak internet ortamında yapar.

(8) Türkiye Cumhuriyeti’ni veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel
ve sportif faaliyetler ile yarışmalara katılan öğrenciler EABD/EASD kurulu görüşü, EYK teklifi
ve Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla o süre içerisindeki dersler ile sınavlardan izinli sayı-
lırlar ve devamsız olarak değerlendirilmezler.

(9) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan lisansüstü prog-
ramlara kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yü-
kümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük
çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim üyesinin onayıyla söz konusu güçlüklerin
giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması
sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini yerine getiremiyor ise varsa o derse eşdeğer olan bir
başka ders alır.

Ders tekrarı
MADDE 23 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu dersleri öncelikle tekrarlamak

ve dersin açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Dersin herhangi bir nedenle açılmaması
durumunda, kayıt yenileme tarihinin başlangıcından itibaren en geç üç hafta içinde olmak kay-
dıyla;

a) Başarısız olunan ders zorunlu ise, danışmanının da uygun görüşü doğrultusunda
EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile buna eşdeğer bir ders ya da diğer li-
sansüstü programlardaki eşdeğer bir ders,

b) Başarısız olunan ders seçmeli ise, aynı ders açılmış olsa bile öğrenci isterse danış-
manının da uygun görüşü doğrultusunda EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı
ile eşdeğer tutulan ve açılan başka bir seçmeli ders,

alabilir ve ilgili dersin yerine saydırabilir. Bu gibi durumlarda öğrenciye ilgili dönem
için tanınan AKTS sınırını aşmamak kaydı ile dersin alınması için takip eden yarıyılın beklen-
mesine gerek olmayıp, başarısız olunan yarıyıla bakılmaksızın ders tekrarı mümkündür.

Ders saydırma ve intibak işlemleri
MADDE 24 – (1) Daha önce kaydı silinmiş veya lisansüstü programlara kabul edilen

özel öğrencilerin veya başka bir programda/yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenci sta-
tüsünde ders almış öğrencilerin, kabul edildikleri lisansüstü programında alınması gereken
derslerin toplam sayısının %50’sini geçmemek koşuluyla (tez hazırlık, tez çalışması, uzmanlık
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alan ve seminer dersleri hariç) ders saydırma talepleri her yarıyılın kayıt yenileme başlangı-
cından itibaren en geç üç hafta içerisinde EABD/EASD tarafından alınır. Başarılı oldukları
derslerin notlarıyla birlikte ders intibakları EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla
yapılır.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen yüksek lisans öğrencilerinin, daha önce tezsiz
yüksek lisans programında aldıkları dersler, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla
tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Bu şekilde dersleri sayılan öğ-
rencilerin notlarıyla birlikte ders intibakları yapılır. İntibak edilecek ders sayısına ilişkin birinci
fıkradaki kural uygulanır.

(3) 12 nci madde gereği EABD/EASD programlarına yatay geçiş yapan öğrencinin baş-
ka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersi/dersleri EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK
kararıyla yatay geçiş yaptığı programındaki dersin/derslerin yerine sayılabilir. Bu şekilde der-
sin/derslerin kodları, adları ile birebir sayılan dersin/derslerin başarı notları için Üniversitenin
uyguladığı 4’lük not sistemi karşılığındaki harf notu uygulanır. AKTS kredileri mevcut prog-
ramdaki AKTS kredilerine intibak edilir.

(4) 16 ncı maddenin dördüncü fıkrası gereği EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine
EYK tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir yükseköğretim kurumundan alınan der-
sin/derslerin kodları, adları ile AKTS kredileri birebir sayılan dersin/derslerin başarı notları
için Üniversitenin uyguladığı 4’lük not sistemi karşılığındaki harf notu uygulanır.

(5) Ders saydırmaya ilişkin diğer esaslar EYK kararlarıyla belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlar ve Sınavlar, Değerlendirme, Notlara İtiraz, Ortalama,

Kayıt Dondurma ve İlişik Kesme

Programlar ve sınavlar

MADDE 25 – (1) EABD/EASD lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan

mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri ça-

lışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari

muhtevaya uymak şartı ile enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-

leri tarafından verileceği, EABD/EASD kurulu önerisi üzerine EYK tarafından belirlenir.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir

dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(4) Sınav türleri; ödev, ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı ve tek ders sınavıdır.

Bu sınavlar ders programlarında belirtildiği gibi yazılı, sözlü, sözlü ve yazılı ya da uygulamalı

olarak yapılır. EABD/EASD başkanlığı yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm

sınavları, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre

tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda

farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapabilir ve ölçmenin hangi

sınav türü ile yapılacağına dersi yürüten öğretim üyesi karar vererek yarıyıl başında enstitüye

bildirir. 

a) Bir yarıyılda tez hazırlık çalışması, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi hariç olmak

üzere her ders için en az bir ara sınav yapılır.
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b) Ara sınavlardan herhangi birine veya dönem sonu sınavına, Senato tarafından belir-

lenmiş haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için, ilgili sınavlardan en az yedi gün

sonra olmak üzere EYK’nın belirlediği tarihte/tarihlerde mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavına

katılmak isteyen öğrenciler, ilan edilen başvuru süresi içinde mazeretlerini gösterir belgenin

ekli olduğu bir dilekçe ile enstitüye başvurmak zorundadır. Başvuruları EYK tarafından onay-

lanan öğrenciler, ilan edilen tarihlerde ilgili ders için açılan mazeret sınavına katılmamaları

durumunda haklarından vazgeçmiş sayılırlar. 

c) Her yarıyıl sonunda, akademik takvim yılı içerisinde belirlenen ve ilan edilen tarihler

arasında tez hazırlık çalışması, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi hariç olmak üzere her ders

için yarıyıl sonu sınavı yapılır.

ç) Seminer, uzmanlık alan dersleri, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç, prog-

ramındaki almakla yükümlü olduğu dersleri alan, derslere devam koşulunu yerine getiren ve

tek dersten başarısız olan öğrenciler tek ders sınavına katılma hakkına sahip olur. Bu durumdaki

öğrenciler, yarıyıl sonu mazeret sınavlarından en az yedi gün sonra olmak üzere EYK tarafından

ilan edilen başvuru süresi içinde enstitüye dilekçe ile müracaat ederler. Başvuruları EYK tara-

fından onaylanan öğrenciler ilan edilen tarihlerde tek ders sınavına katılırlar. Tek ders sınavı

neticesinde başarısız olan öğrencilerin bu sınavdan aldıkları not geçersiz sayılır ve transkript-

lerine işlenmez.

(5) Uzaktan öğretim programlarında yarıyıl sonu sınavları, ilgili anabilim dalının uygun

gördüğü derslik, laboratuvarlar veya atölye ortamlarında yapılır. Uygulama sınavları, ilgili ana-

bilim dalında yapılabileceği gibi öğrenciye internet üzerinden verilen proje ya da ödevlerin de-

ğerlendirilmesi biçiminde de yapılabilir. Ara sınavlar internet aracılığıyla duyurulur.
(6) Sınavı yapan öğretim üyesi sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren yedi iş günü

içinde Üniversitenin not sistemine girerek ilan eder. Süresi içinde ilan edilmeyen notların ilanı
için sorumlu öğretim üyesi gerekçesini belirten dilekçesini EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla
not sisteminin tekrar açılması için enstitüye sunar. Sınav tutanağının bir nüshası, sınav belgeleri,
ödev dosyaları ve diğer notlar istenildiğinde enstitüye teslim edilmek üzere sınav tarihinden
itibaren iki yıl süreyle dersi veren öğretim üyesi tarafından saklanır.

(7) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde
belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değer-
lendirilebilmesi için, öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim üyesi onayı ile sınav
yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgi-
sayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçların kullanıl-
masına izin verilir.

Değerlendirme
MADDE 26 – (1) Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ara sınav ve yarıyıl

sonu sınav notlarının ders başarı puanının hesaplanmasında esas alınacak katkı oranları, dersi
veren öğretim üyesi tarafından Enstitüye ilgili yarıyıl başlarında yazılı olarak bildirilir.

(2) Öğrencinin bir dersten başarı notu, dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir
ve harf notu olarak takdir edilir. Bu amaçla bağıl değerlendirme ve mutlak değerlendirme yön-
temlerinden istatistiksel ölçütlere göre uygun olan yöntem kullanılır. Başarı notlarının ifade
ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
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Başarı Notu AA BA BB CB CC DC FF ve DZ
Katsayısı 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,00
100’lük Sistemdeki Karşılığı 90-100 85-89 75-84 70-74 65-69 50-64 49 ve altı

(3) Diğer harf notları şunlardır:
a) YT (yeterli): Not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, uzmanlık alan dersi, proje,

tez çalışmaları ve benzeri çalışmalarda başarılı olduğunu gösterir.
b) YZ (yetersiz): Not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, uzmanlık alan dersi,

proje, tez çalışmaları gibi çalışmalarda başarısız olduğunu gösterir.
c) DZ (devamsız): Kredili derslerde devam koşulunu sağlamayan öğrencilere verilir ve

başarı ortalamasına katılır.
Sınavlarda kopya
MADDE 27 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden, kopya veren; ödev,

rapor, bitirme tezi ve benzeri çalışmalarda referans vermeden alıntı yapan öğrenci o dersten
başarısız sayılır. Ayrıca öğrenci hakkında disiplin işlemi yapılır.

Disiplin
MADDE 28 – (1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrenciler, 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine tabidirler.

Notlara itiraz
MADDE 29 – (1) Öğrenciler, lisansüstü derslerinde aldıkları notlara maddi hata yö-

nünden itiraz edebilirler. İtirazlar not ilanından itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak ensti-
tüye yapılır ve dersi veren öğretim üyesi tarafından incelenir. İtirazlar öğretim üyesinin rapo-
runa istinaden, EABD/EASD kurulunun görüşü üzerine EYK tarafından karara bağlanır.

Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi
MADDE 30 – (1) Öğretim üyesinin sınav notunu düzeltme başvurusu, söz konusu der-

sin sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren yedi iş günü içinde gerekçesini belirten bir dilekçe
ve düzeltmeye esas olacak ekleri ile EABD/EASD’ye müracaatı ile gerçekleşir. Düzeltme iş-
lemi EYK kararı ile kesinleşir.

Not ortalaması
MADDE 31 – (1) Her yarıyıl sonunda, öğrencilerin başarı durumu YANO ve GANO

ile belirlenir. Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredisinin
değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin
toplam AKTS kredisi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl
içinde alınan dersler için yapılırsa YANO, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa
GANO elde edilir.

(2) Not ortalaması, tamsayıdan sonra iki basamaklı olarak gösterilir.
Ortalamanın yükseltilmesi
MADDE 32 – (1) Öğrenciler daha önce geçer not aldıkları dersleri, genel not ortala-

malarını yükseltmek üzere, lisansüstü öğrenimi süresi içinde tekrarlayabilirler. Tekrarlanan
derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Kayıt dondurma ve izinli sayılma
MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlarda öğrencilerin kayıt dondurma ve izinli sa-

yılmaları ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci, Senato tarafından belirlenen haklı

ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini kanıtlaması ve bu mazeretin EYK tarafından ka-
bul edilmesi kaydıyla en fazla iki yarıyıl (askerlik görevini yapacak olan öğrenciler en fazla
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üç yarıyıl) için kayıt dondurabilir. Bu durumda, öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondu-
rulur. Öğrenci kayıt dondurduğu süre içinde öğrenimine devam edemez, sınavlara giremez, sı-
nava girmiş olsa bile aldığı notlar geçerli sayılmaz. Kayıt dondurma, EYK’nın kabul kararı
verdiği yarıyıl başlangıcından başlamak üzere yine EYK’nın belirlediği yarıyıla ait sınavların
sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsar.

b) Öğrencinin, mazeretli veya izinli sayılabilmesi için, Senato tarafından belirlenen
haklı ve geçerli nedenlere uygun olan mazeretin bitim tarihini takip eden 7 gün içinde kanıtla-
yıcı belgelerini bir dilekçe ekinde enstitüye sunması durumunda, EYK öğrencinin ne kadar
süre ile mazeretli-izinli sayılacağına karar verir. Bu sürede beyan edilmeyen mazeretler kabul
edilmez. Mazereti kabul edilenlerin kaydı dondurulmuş sayılmaz. Öğrencinin mazeretli veya
izinli olduğu günler, derslerini yürüten öğretim elemanlarına enstitü tarafından yazılı olarak
bildirilir. Bu kapsamdaki öğrenciler izinli sayıldıkları süre içindeki derslerden ve sınavlardan
izinli sayılabilir, derslere katılamadığı süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

c) Rektörlük onayı ile öğrenci değişimi programından yararlanacak/yararlanan öğren-
cilerin durumları, EABD/EASD başkanlığınca hazırlanan intibak programı incelenerek EYK
tarafından karara bağlanır. EYK kararı ile öğrenci değişimi programından yararlanan öğrenci,
toplam öğrenim süresi dâhilinde izinli sayılır.

İlişik kesme/kayıt silme
MADDE 34 – (1) Lisansüstü programlara devam eden öğrencilerin ilişik kesme/kayıt

silme durumlarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezsiz yüksek lisans programlarında;
1) Azami sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayanlar ile dönem

projesinde başarılı olduğu hâlde azami süre içinde dönem projesini ve gerekli diğer belgeleri
teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

2) Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrencinin ens-
titü ile ilişiği kesilir.

3) Öğrencinin kendi isteği doğrultusunda da kayıt silme işlemi gerçekleşebilir. Kaydını
sildirmek isteyen öğrencinin, dilekçe ile enstitüye başvurması halinde kayıt silme işlemi ger-
çekleştirilir.

4) Programa kayıt yaptıran ancak belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunan-
ların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin
kaydı yapılmış olsa bile, tespit edilmesi durumunda kaydı silinir.

5) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen kayıt silmeyi
gerektirecek bir eylem gerçekleştirenlerin kaydı silinir.

6) Enstitüyle ilişiği kesilen öğrencinin durumu ilgili kişi, birim ve kurumlara bildirilir.
7) Kaydı silinen öğrencinin ödenmiş olan öğrenci katkı payı iade edilmez.
b) Tezli yüksek lisans programlarında;
1) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini en az CC ve seminer

dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
2) 19 uncu maddedeki süreçleri belirtilen zaman dilimlerinde yerine getirmeyen/ta-

mamlamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
3) Azami süreler içinde tez çalışmasında başarısız olan, tez savunmasına girmeyen veya

tez savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

4) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve tez savunma tarihinden itibaren en geç üç
ay sonunda düzeltme yapılmış tezini aynı jüri önünde yeniden savunduğu halde başarısız bu-
lunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç üç ay sonunda aynı jüri önünde
tezini mazeretsiz olarak yeniden savunmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

6) Tez savunma sınavında başarılı olduğu halde tezin, enstitü tez yazım kurallarına uy-
gun ve istenen sayıda ciltlenmiş kopyalarını ve gerekli diğer belgeleri bir ay içerisinde (EYK
kararı ile en fazla bir ay daha uzatılabilir) teslim etmeyen ve Senato tarafından belirlenmiş
haklı ve geçerli mazeret beyan eden azami süresini doldurmamış olanlar dışında yukarıda be-
lirtilen tez teslim süresini dolduran öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

7) Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olamayan, öğrencinin ens-
titü ile ilişiği kesilir.

8) Öğrencinin kendi isteği doğrultusunda da kayıt silme işlemi gerçekleşebilir. Kaydını
sildirmek isteyen öğrencinin, dilekçe ile Enstitüye başvurması halinde kayıt silme işlemi ger-
çekleştirilir.

9) Programa kayıt yaptıran ancak belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunan-
ların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin
kaydı yapılmış olsa bile, tespit edilmesi durumunda kaydı silinir.

10) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen kayıt silmeyi
gerektirecek bir eylem gerçekleştirenlerin kaydı silinir.

11) Enstitüyle ilişiği kesilen öğrencinin durumu, ilgili kişi, birim ve kurumlara bildiri-
lir.

12) Kaydı silinen öğrencinin ödenmiş olan öğrenci katkı payı iade edilmez.
c) Doktora programlarında;
1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile

kabul edilenler için altı yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini CB ve se-
miner dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

2) Kredili ve kredisiz tüm derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan
ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını azami süreler içinde tamamlayamayan öğ-
rencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

3) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç beşinci
yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik
sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

4) Doktora yeterlik sınavının her birinden (yazılı ve sözlü) ayrı ayrı olmak üzere iki
kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

5) Yeterlik sınavında başarılı olduğu halde, yeterlik sınav tarihinden itibaren mazeretsiz
olarak 6 ay içerisinde tez önerisini enstitüye teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesi-
lir.

6) Tez önerisi, tez izleme komitesince iki kez reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

7) Doktora tez çalışmasında tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez ya da aralıklı
olarak üç kez başarısız bulunan veya TİK’e bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen sü-
reler içerisinde mazeretsiz olarak katılmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

8) Tez savunma sınavı sonucunda, tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir.

9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde düzeltme yapılmış te-
zini aynı jüri önünde yeniden savunduğu halde tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.
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10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde aynı jüri önünde
tezini mazeretsiz olarak yeniden savunmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

11) Tez savunma sınavında başarılı olduğu halde tezin, enstitü tez yazım kurallarına
uygun ve istenen sayıda ciltlenmiş kopyalarını ve gerekli diğer belgeleri bir ay içerisinde (EYK
kararı ile en fazla bir ay daha uzatılabilir) teslim etmeyen ve Senato tarafından belirlenmiş
haklı ve geçerli mazeret beyan eden azami süresini doldurmamış olanlar dışında yukarıda be-
lirtilen tez teslim süresini dolduran öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

12) Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrencinin ens-
titü ile ilişiği kesilir.

13) Öğrencinin kendi isteği doğrultusunda da kayıt silme işlemi gerçekleşebilir. Kaydını
sildirmek isteyen öğrencinin, dilekçe ile Enstitüye başvurması halinde kayıt silme işlemi ger-
çekleştirilir.

14) Programa kayıt yaptıran ancak belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulu-
nanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin
kaydı yapılmış olsa bile, tespit edilmesi durumunda kaydı silinir.

15) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen kayıt silmeyi
gerektirecek bir eylem gerçekleştirenlerin kaydı silinir.

16) Enstitüyle ilişiği kesilen öğrencinin durumu ilgili kişi, birim ve kurumlara bildiri-
lir.

17) Kaydı silinen öğrencinin ödenmiş olan öğrenci katkı payı iade edilmez.
ç) Sanatta yeterlik programlarında;
1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile

kabul edilenler için altı yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini CB ve se-
miner dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

2) Kredili ve kredisiz tüm derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan
ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalarını
azami süreler içinde tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

3) Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç be-
şinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar ye-
terlik sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

4) Yeterlik sınavının her birinden (yazılı ve sözlü) ayrı ayrı olmak üzere iki kez başarısız
olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

5) Yeterlik sınavında başarılı olduğu halde mazeretsiz olarak altı ay içerisinde tez öne-
risini enstitüye teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

6) Tez önerisi, tez izleme komitesince iki kez reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

7) Tez çalışmasında tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez ya da aralıklı olarak
üç kez başarısız bulunan veya TİK’e bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen süreler içe-
risinde mazeretsiz olarak katılmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

8) Tez savunma sınavı sonucunda, tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir.

9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde düzeltme yapılmış te-
zini aynı jüri önünde yeniden savunduğu halde tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.

10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde aynı jüri önünde
tezini mazeretsiz olarak yeniden savunmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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11) Tez savunma sınavında başarılı olduğu halde tezin, enstitü tez yazım kurallarına
uygun ve istenen sayıda ciltlenmiş kopyalarını ve gerekli diğer belgeleri bir ay içerisinde (bu
süre EYK kararı ile en fazla bir ay daha uzatılabilir) teslim etmeyen ve Senato tarafından be-
lirlenmiş haklı ve geçerli mazeret beyan eden azami süresini doldurmamış olanlar dışında yu-
karıda belirtilen tez teslim süresini dolduran, öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

12) Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrencinin ens-
titü ile ilişiği kesilir.

13) Öğrencinin kendi isteği doğrultusunda da kayıt silme işlemi gerçekleşebilir. Kaydını
sildirmek isteyen öğrencinin, dilekçe ile enstitüye başvurması halinde kayıt silme işlemi ger-
çekleştirilir.

14) Programa kayıt yaptıran ancak belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulu-
nanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin
kaydı yapılmış olsa bile, tespit edilmesi durumunda kaydı silinir.

15) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen kayıt silmeyi
gerektirecek bir eylem gerçekleştirenlerin kaydı silinir.

16) Enstitüyle ilişiği kesilen öğrencinin durumu ilgili kişi, birim ve kurumlara bildiri-
lir.

17) Kaydı silinen öğrencinin ödenmiş olan öğrenci katkı payı iade edilmez.
(2) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin ilişiklerin kesilmesi ve kayıt silme ile

ilgili birinci fıkrada belirtilen hususların dışında ortaya çıkan herhangi bir durumda EYK ka-
rarları geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programlarıyla İlgili Esaslar

Yüksek lisans
MADDE 35 – (1) Yüksek lisans programı tezsiz ve tezli olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Ayrıca Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorun-
luluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin plan-
landığı ve yürütüldüğü tezli veya tezsiz lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. 

Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konu-

larda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek-
tir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı normal öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim
şekillerinde yapılabilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarında ders yükü
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 60 AKTS kre-

disinden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi
dersi kredisiz olup YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve
yarıyıl sonunda EABD/EASD’ye yazılı rapor vermek zorundadır.

(3) Öğrenci lisans eğitimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden ya
da diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan lisans programlarından danışmanın
önerisi, EABD/EASD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile en çok üç ders alabilir.

(4) Öğrenciler diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan yüksek lisans
programlarından ders alamazlar. Kapatılan ya da öğretim elemanı koşulunu sağlayamayan li-
sansüstü programlarda bu koşul aranmaz.
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Tezsiz yüksek lisans programlarının süresi
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için aldığı
tüm derslerden CC veya bunun üzerinde bir not alması ve dönem projesinden ve yönlendirilmiş
çalışma derslerinden YT (yeterli) notu alması gerekir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 39 – (1) Kredili derslerinden ve dönem projesinden başarılı olmak kaydıyla

dönem projesinin dijital kopyası ile en az bir adet ciltlenmiş nüshasını dönem projesini başarıyla
tamamladığı tarihten itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden öğrenciye EYK kararıyla tezsiz
yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi dönem projesinin imzalanan nüshasının ens-
titüye teslim edildiği tarihtir. EYK başvuru halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzata-
bilir. Bu koşulları yerine getirinceye kadar öğrencinin mezuniyet işlemlerine başlanmaz. Öğ-
renci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu
EABD/EASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, enstitünün tezli lisansüstü prog-
ramlarının amaç ve içerikleri aynı olmak koşuluyla ve tezli yüksek lisans programı için belir-
lenmiş olan asgari koşulları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş ya-
pabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Tezli yüksek lisans programının amacı
MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yete-
neği kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı birinci öğretim, ikinci öğretim ve
uzaktan öğretim şekillerinde yapılabilir.

Tezli yüksek lisans programlarında ders yükü
MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programı en az yedi ders ve 21 kredi ile uzmanlık

alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS
kredisinden oluşur. Seminer, uzmanlık alan, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması dersleri kre-
disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci lisans eğitimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden ya
da diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan lisans programlarından danışmanın
önerisi, EABD/EASD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile en çok iki ders alabilir.

(3) Öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan yüksek lisans prog-
ramlarından danışmanın önerisi, EABD/EASD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile en fazla
iki ders alabilir. Kapatılan ya da öğretim elemanı koşulunu sağlayamayan lisansüstü program-
larda bu zorunluluk aranmaz.

Tezli yüksek lisans programlarının süresi
MADDE 42 – (1) Bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç olmak üzere, tezli yüksek lisans

programının normal tamamlama süresi her yarıyıl kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmak-
sızın en az iki yarıyıl ders ve en az iki yarıyıl tez çalışması olmak üzere dört yarıyıldır. Azami
süre altı yarıyıl olup, mezuniyete hak kazanabilmek için öğrencinin en az 120 AKTS’yi ta-
mamlaması gerekir. Ancak öğrenci kayıtlı olduğu programdaki alması gereken tüm derslerden
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başarılı olması, tez konusu veya alanı ile ilgili, danışmanının da ortak yazar olarak yer aldığı
bir makalenin TR Dizinde (ULAKBİM) ya da düzenli olarak en az beş yıldır yayımlanan ulus-
lararası veritabanları/endekslerce taranan hakemli dergilerden birinde yayımlanması ya da ya-
yına kabul edilmesi (DOI numarası alınması) koşulu ile üçüncü yarıyılın sonunda tez savunma
sınavına girebilir. Bu durumdaki öğrenci, tez savunmasına girebilmesi için ilgili makalesinin
dergide yayımlanan tam metnini (yayımlandığı derginin künye, tarandığı endeks bilgileri ve
benzeri) veya ilgili makalenin DOI numarasını ve yayımlanacak tarihini içeren kabul mektu-
bunu, bir dilekçe ekinde enstitüye sunmakla yükümlüdür. Bu durumdaki öğrenci eğer tez sa-
vunmasından başarılı olmuşsa yayımlanan söz konusu bu makale, EYK kararı ile öğrencinin
dördüncü yarıyılda alacağı uzmanlık alan dersi ve tez çalışması derslerinin yerine sayılır. Böy-
lelikle öğrencinin mezun olabilmesi için gerekli olan 120 AKTS tamamlanmış olur.

(2) Öğrenci, azami dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini en
az CC ve seminer dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlamak durumundadır.

(3) Tezli yüksek lisans programında öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm
derslerden CC veya bunun üzerinde bir not alması ve seminer, uzmanlık alan, tez hazırlık ça-
lışması ve tez çalışması derslerinden YT (yeterli) notu alması gerekir.

(4) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki yüksek lisans programları
öğrencilerine, talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurma-
ları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu
ek süreler azami süreden sayılmaz.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 43 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, tezini Senatonun belir-

lediği yazım kurallarına uygun bir biçimde hazırlar ve jüri önünde sözlü olarak savunur. Sanat
çalışması yapan öğrenci ise sanatsal çalışmasını jüriye sunar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.

(2) Yüksek lisans tezleri savunmaya alınmadan önce öğrenci, tezin istenen sayıda nüs-
hasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı
olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve dijital kopyasını tez jüri atama formu ile birlikte
EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla talep ettiği tez savunma tarihinden en geç 30 gün önce
enstitüye ulaştırır. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu, tez de-
ğerlendirme formu ile birlikte jüri üyelerine bildirir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin
tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere EYK’ya gönderilir. Talep edilen sınav
tarihi dikkate alınarak, EYK tarafından onaylanıp kesinleşen sınav tarihi, danışmana ve diğer
jüri üyelerine bildirilir. Sınav tarihi kesinleştikten sonra ilgili EABD/EASD başkanlığı ve ens-
titü tarafından internet sayfaları ya da ilan panoları aracılığıyla sınav yeri ve tarihi ilan edilir.
Tez jürisi, EYK tarafından atandığı tarihten itibaren en erken on gün, en geç 30 gün içinde top-
lanarak savunma sınavını gerçekleştirir. Söz konusu sınavın elektronik ortamda çevrimiçi ola-
rak gerçekleştirilecek olması durumunda 67 nci madde hükümleri uygulanır.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABD/EASD kurulunun görüşü,
EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,
en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç asıl ve biri Üniversite dışından olmak üzere
iki yedek öğretim üyesinden, iki danışmanlı tezlerde ise biri öğrencinin tez danışmanı, en az
biri de Üniversite dışından olmak üzere beş asıl ve biri Üniversite dışından olmak üzere iki ye-
dek öğretim üyesinden oluşur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez ko-
nusunun ilgili olması gerekir.
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(4) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, savunma sınavından
önce EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma
sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim
üyelerine EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni öğrenci danışmanlığı verilmez.

(5) Yüksek lisans tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşur. Tezin sunum kısımları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin  katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci tez savunma tarihinden itibaren en
geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve tezini sınav tarihinden 15 gün önce jüri üyelerine
ulaştırır. Danışman, yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü, talep
edilen sınav tarihi ile tezin nüshalarını ve dijital kopyasını, intihal yazılım programı raporunu
EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla talep edilen savunma tarihinden en az 10 gün önce ens-
titüye teslim eder. Öğrenci, üç aylık süre koşulunu aşmayacak bir tarihte aynı jüri önünde tezini
yeniden savunur.

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında, salt çoğunlukla
kabul veya ret kararı verir. Bu karar EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün
içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Tezi ilk savunmada veya düzeltme sonrasında reddedilen öğrencinin talep etmesi
ve ilgili alanda tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri asgari koşullarını yerine getirmek kaydıyla,
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 44 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak

kaydıyla, tezinin dijital kopyası ve en az üç adet ciltlenmiş nüshası ile YÖK Ulusal Tez Mer-
kezince gerekli görülen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ens-
titüye teslim eden ve tezi EYK tarafından onaylanan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması
verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalanan nüshasının enstitüye
teslim edildiği tarihtir. EYK başvuru halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Öğrenci
bu koşulları yerine getirinceye kadar mezuniyet işlemlerine başlanmaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz.

(2) Sanat çalışması yapan bir öğrenci, tez çalışmasının yanı sıra, çalışmalarını açıklayan
ve belgeleyen bir dosyayı enstitüye teslim eder.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD
programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programlarıyla İlgili Esaslar

Doktora programının amacı
MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı, YÖK’ün belirlediği ilkeler çerçevesinde,

öğrenciye, bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irde-
leyerek yorum yapmak, analiz etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme
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yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin bilime yenilik getirme,
yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden
en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) İkinci öğretim ve uzaktan öğretim yoluyla doktora programı yürütülemez.
Doktora programlarında ders yükü
MADDE 46 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için en az sekiz ders ve 24 kredi ile uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması
ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 240 AKTS kredisinden ve yeterlik sınavından olu-
şacak şekilde düzenlenir. Seminer, uzmanlık alan, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması dersleri
kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Derslerini ve seminerini başarıyla
tamamlayan öğrenci doktora yeterlik aşamasına geçebilir.

(2) Diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan doktora programlarından,
danışmanın önerisi, EABD başkanlığının görüşü ve EYK’nın onayı ile öğrenciler en fazla iki
ders alabilirler. Kapatılan ya da öğretim elemanı koşulunu sağlayamayan lisansüstü program-
larda bu koşul aranmaz.

(3) Danışmanın önerisi, EABD başkanlığının görüşü ve EYK’nın onayı ile lisans/yük-
sek lisans dersleri alınabilir. Ancak bu dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Bütünleşik doktora programı, en az 16 ders-60 kredi ile uzmanlık alan dersi, iki
adet seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kre-
disinden ve yeterlik sınavından oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersi, tez hazırlık çalışması ve
tez çalışması dersleri kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci diğer
yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan doktora programlarından, danışmanın önerisi,
EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK’nın onayı ile en fazla dört ders alabilir. Derslerini
ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlik aşamasına geçebilir.

(5) Doktora programları ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı en-
tegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. 

Doktora programlarının süresi
MADDE 47 – (1) Doktora programlarını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen

süre hariç öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami ta-
mamlama süresi ise 12 yarıyıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminer der-
sini başarıyla tamamlamanın azami süresi ise dört yarıyıldır.

(2) Bütünleşik doktora programlarını tamamlama süresi 10 yarıyıl olup, azami tamam-
lama süresi 14 yarıyıldır. Bütünleşik doktora programına başvurmuş öğrencilerin gerekli kredili
dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi altı yarıyıldır.

(3) Doktora programında, öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden
CB veya bunun üzerinde bir not alması ve seminer, uzmanlık alan, tez hazırlık çalışması ve
tez çalışması derslerinden YT (yeterli) notu alması gerekir.

(4) Bütünleşik doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile ta-
mamlamış bir öğrenci varsa ilgili programın tezli yüksek lisans programına, bu Yönetmelikte
belirlenen şartları sağlaması kaydıyla EABD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla geçiş yapa-
bilir.

(5) Doktora yeterlik sınavlarında başarılı olan öğrenciler, kayıt yaptırarak tez önerisi
kabul edildikten sonra en az üç yarıyıl süre kullanmaları, üç kez TİK’e girmeleri ve AHCI,
SCI, SCI-EXPANDED, SSCI, SSCI-EXPANDED, Scopus, ERIC veya ESCI endekslerinin bi-
rinde taranan dergilerde tez konuları veya alanları ile ilgili danışmanının da ortak yazar olarak
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yer aldığı en az bir makalenin yayınlanması ya da yayına kabul edilmesi (DOI numarası alın-
ması) koşulu ile yedinci yarıyılın, bütünleşik doktora programında ise dokuzuncu yarıyılın so-
nunda tez savunma sınavına girebilirler. Bu durumdaki öğrenci, tez savunmasına girebilmesi
için ilgili makalesinin dergide yayımlanan tam metnini (yayımlandığı derginin künye, tarandığı
endeks bilgileri ve benzeri) veya ilgili makalenin DOI numarasını ve yayımlanacak tarihini
içeren kabul metnini, bir dilekçe ekinde enstitüye sunmakla yükümlüdür. Bu durumdaki öğrenci
eğer tez savunmasından başarılı olmuşsa, yayımlanan söz konusu bu makale ile EYK kararı
ile öğrencinin sekizinci yarıyılda alacağı uzmanlık alan dersi ve tez çalışması derslerinin yerine
sayılır. Böylelikle öğrencinin mezun olabilmesi için gerekli olan 240 AKTS tamamlanmış olur.

(6) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki doktora programları öğ-
rencilerine, talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları
durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek
süreler azami süreden sayılmaz.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve kav-
ramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının öl-
çülmesidir.

(2) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir. Ancak ikinci kez
yeterlik sınavına girecek öğrencinin ilk yeterlik sınav tarihinden itibaren en az 6 ay süre geçmiş
olması zorunludur.

(3) Doktora için gerekli olan yabancı dil puan koşulunu ve 46 ncı ve 47 nci maddelerde
belirtilen koşulları sağlaması durumunda yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, bu isteğini
yeterlik sınavına gireceği tarihten en az 15 gün önce yazılı olarak ilgili EABD/EASD başkan-
lığına bildirir. EABD/EASD başkanlığı öğrencinin söz konusu talebini EYK onayına sunmak
üzere üst yazı ekinde enstitüye bildirir. EYK tarafından onaylanan tarihler enstitü internet say-
fasında ilan edilir. Öngörülen süreler dışında, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli ma-
zeretler kapsamına girmeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci
yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar ye-
terlik sınavına girmek zorundadır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, her anabilim dalı için EABD kurulunun görüşüne istinaden
EABD başkanlığınca önerilen ve EYK tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş
kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki
sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla her bir öğrenci için en az ikisi
Üniversite dışından olmak üzere, danışmanı dâhil beş asıl, biri Üniversite dışından olmak üzere
iki yedek öğretim üyesinden doktora yeterlik sınav jürilerini oluşturur. Yeterlik sınavının sözlü
bölümleri, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin
katılımına açık olarak yapılır.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik sınavı başarı değerlendirmesi her sınav için kendi içinde ayrı ayrı yapılır ve yazılı
sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Her bir sınav türünün başarı notu 70 puan
ve üzeridir. Bu doğrultuda öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki nihaî başarı durumu değer-
lendirilirken, her bir jüri üyesinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar, ayrı ayrı dikkate alı-
narak, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verilir.
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(7) Yeterlik sınavına giren öğrencinin yeterlik sınavı sonucu, bir tutanak aracılığı ile

anabilim dalı başkanlığına bildirilir. Anabilim dalı başkanlığı, sonucu yeterlik sınavını izleyen

üç gün içinde enstitüye yazılı olarak bildirir.

(8) Doktora yeterlik sınavının yazılı ve/veya sözlü sınavında başarısız olan öğrenci bir

sonraki yeterlik sınavı döneminde hangi sınav türünden/türlerinden başarısız olmuşsa tekrar

sınava alınır.

(9) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-

lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler

almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili EYK kararıyla belirlenecek dersleri mezuniyete kadar ba-

şarmak zorundadır.

(10) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, gerekçelerini yeterlik sınavından

önce anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye yazılı olarak bildirir.
Doktora tez izleme komitesi
MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, EABD kurulunun

görüşüne istinaden, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile bir ay içinde TİK oluş-
turulur.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanı ve en az biri ilgili EABD
dışından veya başka bir Üniversiteden olmak üzere toplam üç üye yer alır. Varsa ikinci tez da-
nışmanı da komite toplantılarına katılır, ancak TİK üyesi olamaz.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde birinci fıkraya uygun olarak üyelerde
değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi
MADDE 50 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en erken

üç ay, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kap-
sayan tez önerisini TİK önünde öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili
yazılı bir raporu sözlü savunmadan en geç 15 gün önce komite üyelerine ulaştırır. Geçerli bir
mazereti olmaksızın tez önerisi savunmasına belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sa-
yılır. Duruma ilişkin TİK tarafından hazırlanan tutanak EABD başkanlığınca en geç üç gün
içinde enstitüye bildirilir.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisi ile ilgili kabul, ret veya düzeltme kararını salt
çoğunlukla verir. Bu karar EABD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde
enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret
yönünde salt çoğunlukla verilen karar EABD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi savunmasına giren ve önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu
seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda kendisine yeni bir danışman ve TİK atanabilir.
Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci yeni bir tez konusu önermek koşuluyla
üç ay içinde, danışmanı ve tez konusu değişen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi
savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, ilki önerinin kabul edildiği tarihten en az
altı ay sonra olmak üzere, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak
üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en geç 30 gün önce komite üye-
lerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki
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dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından YT (ye-
terli) veya YZ (yetersiz) olarak belirlenir ve hazırlanan bir tutanakla EABD başkanlığınca en
geç üç gün içinde enstitüye bildirilir.

(5) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için dördüncü fıkrada belirtilen zaman di-
limlerinde TİK’e girmesi ve en az üç TİK raporunun başarılı olması gerekir. TİK’e ilişkin Tez
İzleme Komitesi Formu ekindeki belgelerle anabilim dalı başkanlığı üst yazısı aracılığı ile ens-
titüye gönderilir.

(6) Tez önerisi savunma sürecinde yapılan TİK toplantıları öğrencinin mezuniyet şar-
tında aranan TİK toplantısı sayısına dâhil edilmez.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 51 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini Senato tarafından belirle-

nen mevcut tez yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak sa-
vunmak zorundadır. Doktora tezleri savunmaya alınmadan önce öğrenci, tezin istenen sayıda
nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı
olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve dijital kopyasını tez jüri atama formu ile birlikte
EABD başkanlığı aracılığıyla talep ettiği tez savunma tarihinden en geç 30 gün önce enstitüye
ulaştırır. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine bildirir.
Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek
üzere EYK’ye gönderilir. Talep edilen sınav tarihi dikkate alınarak, EYK tarafından onaylanıp
kesinleşen sınav tarihi, danışmana ve diğer jüri üyelerine bildirilir. Sınav tarihi kesinleştikten
sonra ilgili EABD/EASD başkanlığı ve enstitü tarafından internet sayfaları ya da ilan panoları
aracılığıyla sınav yeri ve tarihi ilan edilir. Tez jürisi, EYK tarafından atandığı tarihten itibaren
en erken on gün, en geç 30 gün içinde toplanarak savunma sınavını gerçekleştirir. Söz konusu
sınavın elektronik ortamda çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olması durumunda 67 nci madde
hükümleri uygulanır.

(2) Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve EABD kurulunun görüşü, EABD başkanlığının
önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, danışman dâhil üçü öğrencinin tez izleme komitesin-
den ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş asıl ve birisi Üniversite dışından olmak
üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Eğer tezde ikinci danışman varsa ikinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin
tez konusunun ilgili olması gerekir.

(3) Doktora tez jürisi, EYK tarafından onaylanan tarihte toplanarak savunma sınavını
gerçekleştirir. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, gerekçelerini savunma sınavın-
dan önce EABD başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma
sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim
üyelerine EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni öğrenci danışmanlığı verilmez.

(4) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. Tezin sunum kısımları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uz-
manlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak,
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD başkanlı-
ğınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi kabul edilen
öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci altı aylık süreyi aşmayacak başka bir
tarihte aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. Bu kapsamdaki öğrenciler en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yapar ve tezini belirlenecek yeni tez savunma sınav tarihinden en geç 20
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gün önce jüri üyelerine ulaştırır. Bu durumdaki öğrenci, tezine ilişkin danışmanın, yazım ku-
rallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü, talep edilen sınav tarihi ile tezin
nüshalarını ve dijital kopyasını ve intihal yazılım programı raporunu EABD/EASD başkanlığı
aracılığıyla talep edilen savunma tarihinden en az 10 gün önce enstitüye teslim eder.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde aynı jüri önünde tezini
yeniden savunmayan öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır. Jürinin duruma ilişkin olarak hazır-
layacağı tutanak EABD başkanlığınca üç gün içinde enstitüye teslim edilir.

(8) Bütünleşik doktora programı öğrencilerinden, kredili derslerini ve/veya azami süre
içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara ya da doktora tezinde başarılı olamayanlara talep
etmeleri ve ilgili alanda tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda, tezsiz yüksek li-
sans programının ders kredi yükü, proje ve benzeri asgari koşullarını yerine getirmiş olmaları
kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora programında bilimsel yayın koşulu
MADDE 52 – (1) Doktora öğrencilerinin tez savunmasına girebilmesi için, doktora

tezi konusu ya da alanı ile ilgili olmak koşuluyla danışmanının da ortak yazar olarak yer aldığı
bir makalenin, TR Dizinde (ULAKBİM) ya da düzenli olarak en az beş yıldır yayımlanan ulus-
lararası veritabanları/endekslerce taranan hakemli dergilerden birinde yayımlanması ya da ya-
yına kabul edilmesi (DOI numarası alınması) şartı aranır. Öğrenci, tez savunmasına girebilmesi
için ilgili makalesinin dergide yayımlanan hali ile tam metnini (yayımlandığı derginin künye,
tarandığı endeks bilgileri ve benzeri) veya ilgili makalenin DOI numarasını ve yayımlanacak
tarihi içeren kabul metnini, bir dilekçe ekinde tez savunması tarihi için gereken belgelerle bir-
likte enstitüye sunmakla yükümlüdür.

Doktora diploması
MADDE 53 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak

kaydıyla, doktora tezinin dijital kopyası ve en az üç adet ciltlenmiş nüshası ile YÖK Ulusal
Tez Merkezince gerekli görülen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay için-
de enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından onaylanan öğrenciye doktora diploması verilir.
EYK başvuru halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Öğrenci bu koşulları yerine
getirinceye kadar mezuniyet işlemlerine başlanmaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Doktora diploması üzerinde, EABD programının YÖK tarafından onaylanmış adı
bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye
teslim edildiği tarihtir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Baş-
kanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programıyla İlgili Esaslar

Sanatta yeterlik programı
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik programı YÖK’ün belirlediği ilkeler çerçevesinde,

özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygu-
lama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

Sanatta yeterlik programlarında ders yükü
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programı toplam en az 10 teorik ve uygulama dersi

30 kredi ile uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması olmak üzere
toplam en az 240 AKTS kredisinden ve yeterlik sınavı, sergi, tez, proje, resital, konser ve temsil
gibi çalışmalardan oluşur. Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci sanatta ye-
terlik aşamasına geçebilir.

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



(2) Öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan sanatta yeterlik prog-
ramlarından, danışmanın önerisi, EASD başkanlığının görüşü ve EYK’nın onayı ile en fazla
iki ders alabilir. Kapatılan ya da öğretim elemanı koşulunu sağlayamayan lisansüstü program-
larda bu koşul aranmaz.

(3) Danışmanın önerisi, EASD başkanlığının görüşü ve EYK’nın onayı ile lisans/yüksek
lisans dersleri alınabilir. Ancak bu dersler ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

(4) Lisans derecesi ile öğrenci kabul eden sanatta yeterlik programı ise en az 17 ders
ve uygulama dersi-51 kredi ile uzmanlık alan dersi, iki adet seminer, tez hazırlık çalışması ve
tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden ve yeterlik sınavı, sergi, tez,
proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalardan oluşur. Öğrenci diğer yükseköğretim kurum-
larında yürütülmekte olan sanatta yeterlik programlarından, danışmanın önerisi, EASD baş-
kanlığının görüşü ve EYK’nın onayı ile en fazla dört ders alabilir. Derslerini ve seminerini ba-
şarıyla tamamlayan öğrenci sanatta yeterlik aşamasına geçebilir.

(5) Sanatta yeterlik programları ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt
dışı entegre sanatta yeterlik programları şeklinde de düzenlenebilir. 

Sanatta yeterlik programlarının süresi
MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik programı tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen

süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dö-
nem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıldır. Azami tamamlama süresi 12
yarıyıldır.

(2) Lisans derecesi ile öğrenci kabul eden sanatta yeterlik programlarını tamamlama
süresi 10 yarıyıl olup, azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

(3) Sanatta yeterlik programında, öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm ders-
lerden CC veya bunun üzerinde bir not alması ve seminer, uzmanlık alan, tez hazırlık çalışması
ve tez çalışması derslerinden YT (yeterli) notu alması gerekir.

(4) Yüksek lisans derecesi ile sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri ba-
şarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır.

(5) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilen öğrencilerin gerekli kre-
dili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi altı yarıyıldır.

(6) Sanatta yeterlik programı yeterlik sınavlarında başarılı olan öğrenciler, kayıt yaptı-
rarak tez önerisi kabul edildikten sonra en az üç yarıyıl süre kullanmaları, üç kez TİK’e girme-
leri ve AHCI, SCI, SCI-Expanded, SSCI, SSCI-Expanded, Scopus, ERIC veya ESCI endeks-
lerinin birinde taranan dergilerde tez konuları veya alanları ile ilgili, danışmanının da ortak ya-
zar olarak yer aldığı en az bir makalenin yayınlanması ya da yayına kabul edilmesi (DOI numarası
alınması) koşulu ile yedinci yarıyılın sonunda tez savunma sınavına girebilirler. Bu durumdaki
öğrenci, tez savunmasına girebilmesi için ilgili makalesinin dergide yayımlanan tam metnini
(yayımlandığı derginin künye, tarandığı endeks bilgileri ve benzeri) veya ilgili makalenin DOI
numarasını ve yayımlanacak tarihini içeren kabul metnini, bir dilekçe ekinde enstitüye sun-
makla yükümlüdür. Bu durumdaki öğrenci eğer tez savunmasından başarılı olmuşsa, yayımla-
nan söz konusu bu makale ile EYK kararı ile öğrencinin sekizinci yarıyılda alacağı uzmanlık
alan dersi ve tez çalışması derslerinin yerine sayılır. Böylelikle öğrencinin mezun olabilmesi
için gerekli olan 240 AKTS tamamlanmış olur.

(7) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki sanatta yeterlik prog-
ramları öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar baş-
vurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen
bu ek süreler azami süreden sayılmaz.
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Sanatta yeterlik sınavı ve tez izleme komitesi 
MADDE 57 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve sanat çalış-

masıyla ilgili konularda yeterli teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olup olmadığının ölçül-
mesidir.

(2) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir. Ancak ikinci kez
yeterlik sınavına girecek öğrencinin ilk yeterlik sınav tarihinden itibaren en az 6 ay süre geçmiş
olması zorunludur.

(3) Sanatta yeterlik için gerekli olan yabancı dil puan koşulunu 55 inci ve 56 ncı mad-
delerde belirtilen koşulları sağlaması durumunda yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, bu
isteğini yeterliliğe gireceği tarihten en az 15 gün önce yazılı olarak ilgili EASD başkanlığına
bildirir. EASD başkanlığı öğrencinin söz konusu talebini EYK onayına sunmak üzere üst yazı
ekinde enstitüye gönderir. EYK tarafından onaylanan tarihler enstitü internet sayfasında ilan
edilir. Öngörülen süreler dışında, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretler kap-
samına girmeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç
beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar
yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(5) Yeterlik sınavı, her EASD için EASD kurulu görüşüne istinaden EASD başkanlı-
ğınca önerilen ve EYK tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik sanatta
yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki sınavları hazır-
lamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla her bir öğrenci için en az ikisi başka bir ku-
rumdan olmak üzere, birinci danışmanı dâhil beş asıl ve biri Üniversite dışından olmak üzere
iki yedek öğretim üyesinden sanatta yeterlik sınav jürilerini oluşturur. Yeterlik sınavları öğretim
elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(6) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavı başarı
değerlendirmesi her sınav için kendi içinde ayrı ayrı yapılır ve yazılı sınavı başaramayan öğ-
renci sözlü sınava alınmaz. Her bir sınav türünün başarı notu 70 puan ve üzeridir. Bu doğrultuda
öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki nihaî başarı durumu değerlendirilirken, her bir jüri üye-
sinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar, ayrı ayrı dikkate alınarak, öğrencinin başarılı veya
başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verilir.

(7) Yeterlik sınavına giren öğrencinin yeterlik sınavı sonucu, yeterlik komitesi tarafın-
dan bir tutanak aracılığı ile anasanat dalı başkanlığına bildirilir. Anasanat dalı başkanlığı, so-
nucu yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye yazılı olarak bildirir.

(8) Sanatta yeterlik sınavının yazılı ve/veya sözlü sınavında başarısız olan öğrenci bir
sonraki yeterlik sınavı döneminde hangi sınav türünden/türlerinden başarısız olmuşsa tekrar
sınava alınır.

(9) Yeterlik jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış
olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler alma-
sını isteyebilir. Öğrenci enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(10) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, gerekçelerini yeterlik sınavından
önce anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye yazılı olarak bildirir.

(11) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; EASD kurulunun görüşüne isti-
naden, EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi
oluşturulur.

(12) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanı ve en az biri ilgili EASD
dışından veya başka Üniversiteden olmak üzere toplam üç üye yer alır. Varsa ikinci tez danış-
manı da komite toplantılarına katılır, ancak TİK üyesi olamaz.

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



(13) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde on ikinci fıkraya uygun
olarak üyeliklerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi
MADDE 58 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en erken üç ay, en

geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez
önerisini TİK önünde öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan
dinleyicilerin  katılımına açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı
bir raporu sözlü savunmadan en geç 15 gün önce komite üyelerine ulaştırır. Geçerli bir mazereti
olmaksızın tez önerisi savunmasına belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Duruma
ilişkin TİK tarafından hazırlanan tutanak EASD başkanlığınca en geç üç gün içinde enstitüye
bildirilir.

(2) TİK öğrencinin sunduğu tez önerisi ile ilgili kabul, ret veya düzeltme kararını salt
çoğunlukla verir. Bu karar EASD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde
enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret
yönünde salt çoğunlukla verilen karar EASD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç
gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi savunmasına giren ve önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu
seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda kendisine yeni bir danışman ve TİK atanabilir.
Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci yeni bir tez konusu önermek koşuluyla
üç ay içinde, danışmanı ve tez konusu değişen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi
savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenci için TİK tarafından ha-
zırlanan tutanak EASD başkanlığınca üç gün içinde enstitüye bildirilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, ilki önerinin kabul edildiği tarihten en az
altı ay sonra olmak üzere, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak
üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en geç 30 gün önce komite üye-
lerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki
dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından YT (ye-
terli) veya YZ (yetersiz) olarak belirlenir ve hazırlanan bir tutanakla EASD başkanlığınca en
geç üç gün içinde enstitüye bildirilir.

(5) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için dördüncü fıkrada belirtilen zaman di-
limlerinde TİK’e girmesi ve en az üç TİK raporunun başarılı olması gerekir. TİK’e ilişkin Tez
İzleme Komitesi Formu ekindeki belgelerle anabilim dalı başkanlığı üst yazısı aracılığı ile ens-
titüye gönderilir.

(6) Tez önerisi savunma sürecinde yapılan TİK toplantıları öğrencinin mezuniyet şar-
tında aranan TİK toplantısı sayısına dâhil edilmez.

Sanatta yeterlik programının sonuçlanması
MADDE 59 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları; sergi, proje, resital, kon-

ser ve temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni belirlenen esaslara uygun biçimde
yazmak ve tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak
savunmak zorundadır. Sanatta yeterlik tezleri savunmaya alınmadan önce öğrenci, tezin istenen
sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, yazım kurallarına uygunluğu yönün-
den yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve dijital kopyasını tez jüri atama formu
ile birlikte EASD başkanlığı aracılığıyla talep ettiği tez savunma tarihinden en geç 30 gün önce
Enstitüye ulaştırır. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üye-
lerine bildirir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar
verilmek üzere EYK’ye gönderilir. Talep edilen sınav tarihi dikkate alınarak, EYK tarafından
onaylanıp kesinleşen sınav tarihi, danışmana ve diğer jüri üyelerine bildirilir. Sınav tarihi ke-
sinleştikten sonra ilgili EASD başkanlığı ve enstitü tarafından internet sayfaları ya da ilan pa-
noları aracılığıyla sınav yeri ve tarihi ilan edilir. Sanatta yeterlik jürisi, EYK tarafından atandığı
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tarihten itibaren en erken on gün, en geç 30 gün içinde toplanarak savunma sınavını gerçek-
leştirir. Söz konusu sınavın elektronik ortamda  çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olması du-
rumunda, 67 nci madde hükümleri uygulanır.

(2) Sanatta yeterlik tez jürisi, tez danışmanı ve EASD kurulunun görüşü, EASD baş-
kanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri danışman dâhil üçü öğrencinin tez izleme
komitesinden ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş asıl ve birisi Üniversite dışın-
dan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun ilgili
olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik tez jürisi, EYK tarafından onaylanan tarihte toplanarak savunma
sınavını gerçekleştirir. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini savunma
sınavından önce EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez sa-
vunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi
öğretim üyelerine EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık verilmez.

(4) Tez savunma sınavı, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-
cevap bölümünden oluşur. Tezin sunum kısmı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak
tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EASD başkanlığınca tez savunma sınavını iz-
leyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen
öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.

(6) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç
altı ay içinde tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasına ilişkin
gerekli düzeltmeleri yapar. Bu kapsamdaki öğrenciler en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri
yapar ve tezini belirlenecek yeni tez savunma sınav tarihinden en geç 20 gün önce jüri üyelerine
ulaştırır. Bu durumdaki öğrenci, tezine ilişkin danışmanın, yazım kurallarına uygunluğu yö-
nünden yazılı olarak belirttiği görüşü, talep edilen sınav tarihi ile tezin nüshalarını ve dijital
kopyasını ve intihal yazılım programı raporunu EASD başkanlığı aracılığıyla talep edilen sa-
vunma tarihinden en az 10 gün önce enstitüye teslim eder.

(7) Öğrenci altı aylık süreyi aşmayacak başka bir tarihte aynı jüri önünde tezini yeniden
savunur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul veya ret kararı verir. Bu karar EASD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye
tutanakla bildirilir.

(8) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay
içinde aynı jüri önünde tezini ve sanatta yeterlik çalışmasını yeniden savunmayan öğrencinin
tezi reddedilmiş sayılır. Jürinin duruma ilişkin olarak hazırlayacağı tutanak EASD başkanlı-
ğınca üç gün içinde enstitüye teslim edilir.

(9) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilen öğrencilerden, tez, sergi,
proje, resital, konser ve temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayanlara talep
etmeleri ve ilgili alanda tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda, tezsiz yüksek li-
sans programının ders kredi yükü, proje ve benzeri asgari koşullarını yerine getirmiş olmaları
kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik programında yayın koşulu
MADDE 60 – (1) Sanatta yeterlik öğrencilerinin tez savunmasına girebilmesi için, eği-

tim-öğretim süresince tez/proje, konser/resital ile ilgili en az bir makalenin TR Dizin’de
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(ULAKBİM) ya da düzenli olarak en az beş yıldır yayımlanan uluslararası veritabanları/en-
dekslerce taranan hakemli dergilerden birinde yayımlanması ya da yayına kabul edilmesi (DOI
numarası alınması), alanında ulusal/uluslararası sempozyum ve kongrelere katılma veya ulusal
ya da uluslararası çapta konser/resital verme ya da sergi düzenleme koşulu aranır. Öğrenci, tez
savunmasına girebilmek için ilgili makalesinin dergide yayımlanan hali ile tam metnini (ya-
yımlandığı derginin künye, tarandığı endeks bilgileri ve benzeri), veya ilgili makalenin DOI
numarasını veya yayımlanacak tarihi içeren kabul metnini veya ulusal/uluslararası sempozyum
ve kongrelere katıldığına dair katılım belgesi ve bildirinin yayımlanmış tam halini ve konuya
ilişkin belgeleri veya konser/resital ve sergi ile ilgili belgeleri bir dilekçe ekinde tez savunması
tarihi için gereken diğer belgelerle birlikte enstitüye sunmakla yükümlüdür.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 61 – (1) Tez ve sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olmak ve diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin dijital kopyası ve en az üç adet ciltlenmiş nüshası
ile YÖK Ulusal Tez Merkezince gerekli görülen diğer belgeleri tez ve sanatta yeterlik çalışması
sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından
onaylanan öğrenciye sanatta yeterlik diploması verilir. EYK başvuru halinde teslim süresini
en fazla bir ay daha uzatabilir. Öğrenci bu koşulları yerine getirinceye kadar mezuniyet işlem-
lerine başlanmaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, EASD programının YÖK tarafından onaylan-
mış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ens-
titüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tez çalış-
masının bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak
üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan öğretime ilişkin uygulanacak usul ve esaslar
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan uzaktan öğretimle ilgili hususlarda il-

gili mevzuat hükümleri uygulanır.
Disiplinler arası anabilim/anasanat dalı başkanları
MADDE 63 – (1) Enstitülerde disiplinler arası anabilim/anasanat dalı başkanları Lisans

Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.
(2) Disiplinler arası EABD/EASD kurulları en az üç kişiden oluşur. Kurul üyeleri ilgili

EABD/EASD’de ders veren öğretim üyeleri arasından EABD/EASD başkanı tarafından
EYK’ye önerilir. EABD/EASD kurul üyeleri EYK’nın onayı ile üç yıl için atanır. Sürelerinin
dolması sonucunda aynı yol izlenir.

Öğrenci değişimi programı
MADDE 64 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışındaki başka bir yükseköğretim ku-

rumu/yüksek teknoloji enstitüsü arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi prog-
ramı çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir.
Program kapsamında gönderilen öğrencilerin kayıtları bu süre içinde enstitüde devam eder ve
söz konusu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Öğrenciler o dönem için kendi programla-
rında almaları gereken dersler yerine, gittikleri üniversitede aldıkları derslerden sorumludurlar.
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Derslerin seçimi öğrenci danışmanlarının nezaretinde ve enstitü ilgili değişim programı koor-
dinatörünün kontrolünde yapılarak EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile
kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar AKTS kredi sistemine göre değerlendirilir. Değişim
programları kapsamında diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de, Üniversitede okudukları
süre içinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve kendilerine aldıkları dersleri ve başarı du-
rumlarını gösteren bir belge verilir.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 65 – (1) Öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci katkı
payını ve öğrenim ücretini öder.

(2) Öğrenci katkı payı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit
eğitim-öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme esnasında, ikinci taksit ise diğer yarıyıl ba-
şında kayıt yenilenirken ödenir.

(3) Öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin ka-
yıtları yapılmaz ve yenilenmez.

(4) Disiplin cezası alan öğrenciler hariç, kayıtlarını kayıt yenileme döneminden önce
donduran öğrencilerden dondurma süresini kapsayan yarıyıl/yarıyıllar için öğrenci katkı payı
alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili daha önce ödenmiş öğrenci katkı payı ve öğrenim üc-
reti varsa iade edilmez.

Adres bildirme, tebligat, öğrencilere yapılacak genel duyurular

MADDE 66 – (1) Her öğrenci, kendileriyle iletişim kurulabilmesi için yerleşim adresini
veya henüz bir yerleşim yeri edinmemişse en son oturduğu yerin adresini ve sürekli kullandığı
elektronik posta adresini kayıt sırasında bildirmekle yükümlüdür. Bu bilgiler, Öğrenci Bilgi
Sistemine (ÖBS) kaydedilir ve öğrenci ile yapılacak iletişimde, ÖBS’de kayıtlı yerleşim adresi
ve elektronik posta adresi esas alınır. Öğrenciler, öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı adres bilgile-
rinde meydana gelen değişiklikleri bildirerek bilgilerinin güncellenmesini sağlamakla yüküm-
lüdür.

(2) Öğrenci, ilgili birim tarafından yapılan yazılı, görsel, işitsel bildirimler ve duyurular
ile Üniversite ve birimin resmî internet sitesinden yapılan bildirimleri ve duyuruları takip et-
mekle yükümlüdür.

(3) Öğrenciye aşağıdaki yöntemlerden biriyle yapılan bildirimler tebligat sayılır:
a) Öğrencinin, Üniversite ÖBS’de kayıtlı yerleşim yeri adresine taahhütlü olarak yapı-

lan bildirimler.
b) İlgili birim resmî elektronik posta adresinden, öğrencinin Üniversite ÖBS’de kayıtlı

elektronik posta adresine yapılan bildirimler.
c) Üniversitenin ve ilgili birimin resmî internet sitesinden aleni olarak yapılan bildi-

rimler ve duyurular.
ç) Üniversite ve ilgili birim ilan panolarına asılmak suretiyle duyurusu yapılan bildi-

rimler.
(4) Uzaktan öğretim programında eğitim-öğretim ile ilgili tüm resmî duyurular, internet

üzerinden yapılır. Danışmanlara ait özel duyurular, internet üzerinde, danışman bilgilendirme
platformları ya da sıkça sorulan sorular bölümlerinde yer alır. Uzaktan öğretim programında
öğrencilerin eğitim için yönetime bildirdikleri e-posta adresi aynı zamanda tebligat adresidir.
Bu adreslere gönderilen her türlü yazışma ve tebligat öğrenciler tarafından alınmış sayılır.
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Sınavların elektronik ortamlarda çevrimiçi olarak yapılması

MADDE 67 – (1) Enstitü bünyesinde yapılacak olan yüksek lisans tez savunmaları,

sanatta yeterlik/doktora yeterlik sınavları, TİK toplantıları/sınavları, doktora/sanatta yeterlik

tez savunmaları gibi sınavlar elektronik ortamda çevrimiçi olarak  yapılabilir.

(2) İlgili sınavların elektronik ortamda çevrimiçi olarak nasıl ve ne şekilde yapılacağına

ilişkin usul, esas ve ilkeler EYK tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği, YÖK ve Senato kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 69 – (1) 13/7/2020 tarihli ve 31184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon

Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(2) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan

öğrenciler hakkında 15 inci maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.

(3) 25 inci maddenin üçüncü fıkrası 20/4/2016 tarihinden önce lisansüstü programlarına

kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.

(4) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulanması ve belirlenmiş azami süreler

2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar ve bu Yönetmelikte belirtilen

azami süreler sonunda eğitimlerini tamamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce sanatta yeterlik/doktora ye-

terlik sınavında başarılı olan öğrencilerin tez savunma sınavına girebilmesi için 50 nci madde-

nin dördüncü fıkrası ile 58 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine uymak koşulu ile en

az 2 adet başarılı TİK raporu aranır.

(6) 52 nci maddenin birinci fıkrası ile 60 ıncı maddenin birinci fıkrası hükümleri

2010-2011 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce kesin kayıt yaptıran öğrencilere uygu-

lanmaz.

Yürürlük

MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 71 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon

Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci mad-

desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretim ve sınavlarının uygulanmasına ilişkin

usul ve esaslar ilgili yönerge ile belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerine bağlı olmaksızın; herhangi bir şekilde

fazladan alınan dersler, zorunlu staj dışında yurt içi veya yurt dışında yapılan isteğe bağlı stajlar

ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından yapılan görevlendirmeyle katılınmış bilimsel, kültü-

rel, sportif ve sanatsal faaliyetler ortalamaya dâhil edilmeksizin transkript ve diploma eki bel-

gesinde yer alır.” 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

27/8/2011 28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 29/7/2012 28368

2- 9/8/2012 28379

3- 6/9/2013 28757

4- 6/4/2014 28964

5- 5/5/2015 29346

6- 23/9/2015 29484

7- 22/6/2016 29750

8- 25/12/2016 29929

9- 4/7/2017 30114

10- 7/4/2020 31092

Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79



Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 83



Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 85



Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 87



Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 89



Sayfa : 90                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 91



Sayfa : 92                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 93



Sayfa : 94                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 95



Sayfa : 96                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 97



Sayfa : 98                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 99



Sayfa : 100                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 101



Sayfa : 102                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 103



Sayfa : 104                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 105



Sayfa : 106                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 107



Sayfa : 108                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 109



Sayfa : 110                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 111



Sayfa : 112                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 113



Sayfa : 114                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 115



Sayfa : 116                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 117



Sayfa : 118                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 119



Sayfa : 120                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 121



Sayfa : 122                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 123



Sayfa : 124                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 125



Sayfa : 126                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 127



Sayfa : 128                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 129



Sayfa : 130                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 131



Sayfa : 132                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 133



Sayfa : 134                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 135



Sayfa : 136                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 137



Sayfa : 138                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 139



Sayfa : 140                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 141



Sayfa : 142                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 143



Sayfa : 144                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 145



Sayfa : 146                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 147



Sayfa : 148                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 149



Sayfa : 150                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 151



Sayfa : 152                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 153



Sayfa : 154                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 155



Sayfa : 156                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 157



Sayfa : 158                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 159



Sayfa : 160                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 161



Sayfa : 162                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 163



Sayfa : 164                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 165



Sayfa : 166                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 167



Sayfa : 168                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 169



Sayfa : 170                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 171



Sayfa : 172                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 173



Sayfa : 174                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 175



Sayfa : 176                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 177



Sayfa : 178                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 179



Sayfa : 180                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 181



Sayfa : 182                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 183



Sayfa : 184                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 185



Sayfa : 186                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 187



Sayfa : 188                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 189



Sayfa : 190                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 191



Sayfa : 192                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 193



Sayfa : 194                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 195



Sayfa : 196                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 197



Sayfa : 198                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 199



Sayfa : 200                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 201



Sayfa : 202                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 203



Sayfa : 204                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 205



Sayfa : 206                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 207



Sayfa : 208                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 209



Sayfa : 210                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 211



Sayfa : 212                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 213



Sayfa : 214                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 215



Sayfa : 216                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 217



Sayfa : 218                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 219



Sayfa : 220                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 221



Sayfa : 222                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 223



Sayfa : 224                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 225



Sayfa : 226                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 227



Sayfa : 228                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 229



Sayfa : 230                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 231



Sayfa : 232                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 233



Sayfa : 234                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 235



Sayfa : 236                             RESMÎ GAZETE                                   9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 237



Sayfa : 238 RESMÎ GAZETE 9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 239



Sayfa : 240 RESMÎ GAZETE 9 Ocak 2022 – Sayı : 31714



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714 RESMÎ GAZETE Sayfa : 241 

İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÜRETİM MODERNİZASYONU İŞİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI 
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 
İşletme Müdürlüğünden: 

ÜRETİM MODERNİZASYONU İŞİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI 
HİZMET ALIMI 4734 KİK kanununun 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile 
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası  :  2022/13067 
1-İdarenin
a) Adresi :  İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

Bolvadin/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve faks numarası  :  2726126660 - 2726125667
c) Elektronik Posta Adresi  :  aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  :  Üretim Modernizasyonu işi için fizibilite Raporu
Hazırlanması
b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  :  Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

Bolvadin/Afyonkarahisar 
b) Tarihi ve saati  :  19 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 14.30 
İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 300,00 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 
2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 
dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 
şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir. 

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 
teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
Ayrıca bu ihaleye e-ihale.tmo.gov.tr adresinden kayıt olunarak teklif verilecektir. Bu İhale ceza 
ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı KİK 
Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak 
Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

345/1-1 
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HIZAR PALASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Hızar palası alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 
İşleri ile İlgili Yönetmelik'in 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 0372 259 47 81 - 0372 259 19 00 
ç) ihale Dokümanının 

Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer 
1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa
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 Satmalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 
No: 125 ZONGULDAK 

e)Elektronik Posta Adresi humeyra.kapsuk@taskomuru.gov.tr 

2-İhaIe Konusu Alımın/ Hizmetin
a)Dosya No 2128111 
b)İKN 2021/918792 
c)Niteliği, Türü, Miktarı Hızar palası Mal alımı - 680 adet 
ç)Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer Makine ve ikmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellim işleri Şube Müdürlüğü 
ambarı/ZONGULDAK 

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 işe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 

3-İhaIenin
a)Yapılacağı Yer TTK Satmalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

b)Tarih ve Saati 19.01.2022 Çarşamba günü 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 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 (i) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 
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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. Firmalar teklifleri İle birlikte birer adet numune vereceklerdir. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, İhale kararları ihale yetkilisince

onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif 
sahibi isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit 
ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına ekler. 

8- Teklif Mektubu ve geçici teminat istenilmesi halinde geçici teminat da dahil olmak
üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya 
pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata 
esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın 
yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir. 

9- Bu ihaleye yerli 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 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
(onbeş) 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 hükümler 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. 

İlan olunur. 170/1-1 
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6.200 m3 FENOLİK REÇİNE KÖPÜK ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
6.200 m3 Fenolik Reçine Köpük 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 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 2217001 
b)IKN 2022/6189 
c)Niteliği, Türü, Miktarı 6.200 m3 Fenolik Reçine Köpük Alımı 
ç)Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer Malzemelerin teslim yeri teknik şartnamede 

belirtilen ilgili müessese ambarlarıdır. 
d)İşe Başlama Tarihi Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 
e)Teslim Tarihi/ İşin Süresi Teslim süresi 365 gün olup, firmalar, TTK’ nın 

talebine müteakip en geç 3 iş günü içerisinde min. 
50-100 m3 lük partiler halinde teslim edilecektir.

3-İhalenin
a)Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
b)Tarih ve saati 14.02.2022 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,
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 
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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 (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 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
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6.1 Firmalar teklifleri ile birlikte Teklif edilen köpüğün yeraltı kömür ocaklarında 
kullanılmaya uygun olduğu ilgili ülkenin resmi makamlarından alınmış belgeleri verecektir. 

- Teklif edilen köpüğe ait belgelerde zararlı gazların o ülkede tespit edilmiş maksimum
oranları aşmadığı, ayrıca max. reaksiyon sıcaklığı da belirtilmiş olacaktır. (Firmalar reaksiyon 
esnasında çıkan zararlı gazların tayinini akredite bir laboratuvarda veya resmi bir kurumdan 
belgelendireceklerdir). 

- Firmalar köpüğün antistatik özelliği için uluslararası akredite edilmiş kuruluşlardan
alınmış test belgelerini vereceklerdir. 

- Firmalar yanma özelliği (alev almaz) tayini için uluslararası akredite bir laboratuvar
tarafından veya resmi kurumdan alınmış LOI test belgesini vereceklerdir. 

- Firmalar teklifleri ile birlikte, köpük malzemesini oluşturmak için kullanılan reçine
bileşeni içerisindeki serbest formaldehit miktarını gösteren analiz belgesini (EN ISO 11402 veya 
TS EN ISO 11402 Hidroksilamin Hidroklorür prosüdürüne veya diğer yöntemlere göre-test 
raporunda belirtilecektir.) resmi bir kurumdan ya da akredite laboratuvardan aldıkları belgelerini 
vereceklerdir. 

6.2. 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:
İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır.
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- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki

maddeler uygulanır. 
15.1.İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
15.2. 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. 

İlan olunur. 352/1-1 
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ZEYTİNLİK VASIFLI TAŞINMAZIN YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA 
YÖNTEMİYLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen zeytinlik vasıflı taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar 

Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesinde 
belirtilen Kapalı Teklif Usulüne göre, yapım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya 
verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 25 yıllığına ihale edilecektir. 
İLİ Balıkesir 
İLÇESİ Edremit 
MAHALLESİ Avcılar 
PAFTA NUMARASI I17-C-17-D-2-A 
ADA/PARSEL NUMARALARI 400/10 
YÜZÖLÇÜMÜ 8.538,96 m2 
VASFI Zeytinlik 

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ 4.091.770,80 TL 
(dörtmilyondoksanbirbinyediyüzyetmiş Türk Lirası 
seksen Kuruş) 

GEÇİCİ TEMİNAT 122.753,13 TL 
(yüzyirmiikibinyediyüzelliüç Türk Lirası onüç 
Kuruş) 

İHALE TARİH VE SAATİ 20/01/2022 Perşembe günü saat: 14.00 

A)Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların, Vakıflar Meclisinin 15/10/2021 tarihli ve
412/380 sayılı ile 29/12/2021 tarihli ve 569/528 sayılı kararına istinaden; 

1- Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılmak
üzere; 

a) Sözleşme süresinin toplam 25 yıl olması,
b) Kira bedellerinin; İlk 3 yılın aylık kirasının sabit 2.000,00 TL (İkibintürklirası) olması,

4. yılın aylık kirasının; 15.000,00 TL bedelin önceki 3 yılın TÜFE(Oniki Aylık Ortalamalara
Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olarak alınması,
5. yıldan işin (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira
bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında
arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,

2- Taşınmazların, imar plan tadilatı dahil, yer teslim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde,
yüklenici tarafından; gerekli tüm projelerinin hazırlanması, hazırlanacak olan projeler için gerekli 
kurum ve kuruluşlardan alınacak olan tüm izinlerin yükleniciye ait olması, onay alma sırasında 
oluşabilecek durumlardan dolayı İdaremizden herhangi bir hak ve bedel talep edilmemesi, ilgili 
tüm kurum ve kuruluşlardan tesislerin inşaatı ile ilgili tüm izinlerin alınarak, ilgili kurum ve 
kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, işin tüm finansmanının sağlanarak 
inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesislerin işletmeye açılmasına ilişkin tüm yükümlülüklerin 
yükleniciye ait olması, 

3- Hazırlanan imar planının İdaremiz onayı ile birlikte ilgili kurumlara onaylattırılarak,
3194 sayılı Kanuna göre, kamuya terk edilmesi gereken alanın belirtilen yasal orana kadar olan 
kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde 
ise aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi, 
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4- Taşınmazın üzerine E:0,50, h.maks:6,50 m ve 2 kat yapılaşma yoğunluğuna göre inşa
edilecek bir ticari tesisin 2.348,22 m2 inşaat alanına sahip olacağı esas alınarak; bu inşaat alanı 
miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek bir azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim 
yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde ise, ihalede 
kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden kira bedellerinde artış yapılması, 

5- Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler
konulmaması, 

6- Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökümden
sonra tekrar dikime müsait olanların Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün uygun 
göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların durumu, mevsim koşulları ve diğer 
nedenlerle dikimi müsait olmayanların ise (odun olarak satılıp bedelinin Bölge Müdürlüğümüze 
ödenmesi amacıyla) Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğüne teslim edilmesi, bütün bu 
işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü 
ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları kiracı 
tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza 
ve tüm güvenlik önlemlerinin yine kiracı tarafından sağlanması, buna karşılık ağaçlardaki 
ürünlerin kiracıya ait olması, 

Şartlarıyla kira ihalesine çıkarılmıştır. 
B) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye

Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 
binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

C) İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım
Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 200,00 TL olup, Balıkesir 
Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki 
TR300001500158007309654883 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve 
idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır. 

D) İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 6. maddesine göre
hazırlayacakları tekliflerini, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar 
karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 
1-İç zarf, (İç zarf teklif mektubunu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği

şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır.) 
2-Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb.

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu, 
3-Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya

ilgili meslek odası belgesi, 
a) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi

Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 



Sayfa : 250 RESMÎ GAZETE 9 Ocak 2022 – Sayı : 31714 

4-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

a) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b) 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 sirkülerinin aslı veya 
aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

5-İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi
itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

6-Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 16.3
maddesinde belirtilen tutardaki geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya 
geçici teminatın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir 
Şubesi nezdindeki TR300001500158007309654883 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı 
dekontu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz 
olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır), 

7-İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde şartnamedeki ekli örneğe uygun Ortak
Girişim Beyannamesi 

8-Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat
kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Banka referans mektuplarının 
ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.) 

9-Tahmin edilen bedelin %50'dan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,  

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

a) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

b) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı
taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak 
üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli 
Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

c) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

d) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası
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İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair şartnamedeki ekli örneğe 
uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi. (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt 
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, şartnamenin 27.4. ve sözleşmenin 10.7. maddesinde 
öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. 

10-İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

11-İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

12-İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu, 

13-İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, Yer Görme Formu,
14-Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname,
15-İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (3), (4), (5), (9d), (10), (11), (12) ve (14)

bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin 
aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla 
İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

E) İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup,
ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme 
taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır. 

F) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir. 

G) Tüm ilan bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleşme esnasında defaten
ödenecektir. 

H) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

229/1-1 
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KAT KARŞILIĞI KONUT VE DÜKKAN YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Bayburt İli Demirözü Belediye Başkanlığından: 
1- İHALE KONUSU: Demirözü Belediye Başkanlığına ait Demirözü İlçesi Şirin

Mahallesinde 1637 ada 16 nolu parsel ile 133 ada 3 nolu parseller üzerinde kat karşılığı konut ve 
ticaret (dükkan) inşa edilmesi işidir. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine 
göre kapalı teklif usulü ile Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen 
muhammen bedelin artırımı suretiyle ihale edilecektir. 

2- İHALENİN, HANGİ TARİH, SAATTE VE NEREDE YAPILACAĞI: İhale,
21/01/2022 Cuma günü, saat 14:00'da Esentepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:l 
adresinde Demirözü Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır. 

3- İHALE DOSYASININ ALINACAĞI YER: İhale dosyası, Esentepe Mahallesi Fatih
Sultan Mehmet Caddesi No:l adresinde Belediye hizmet binasındaki, Fen İşleri Müdürlüğü'nden 
500,00 (beşyüz)TL. bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin 
vekillerine verilir.) 

İŞİN SÜRESİ, NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI: İşin süresi yer tesliminden itibaren 620 
takvim (havanın fen noktasında çalışılmayan dönemi hariç- 15 Kasım - 05 Nisan) gündür. 
Demirözü Belediye Başkanlığına ait Demirözü İlçesi Şirin Mahallesi 1637 Ada 16 nolu parselde 
bulunan 330,74 m2 yüzölçümlü İmar durumu, arsa yüzölçümü ve emsal değerlere göre toplamda 
Bodrum, zemin + 3 kat olmak üzere 18 apart daire ve 1 adet iş yeri(depolu) olacak şekilde 
hazırlanmıştır. Demirözü İlçesi Şirin Mahallesi 133 Ada 3 nolu parselde bulunan 1320,74 m2 
yüzölçümlü İmar durumu, arsa yüzölçümü ve emsal değerlere göre toplamda bodrum, zemin + 4 
kat olmak üzere; A Blokta 7 adet 3+1 daire, 2 adet 4+1 dubleks daire ve 2 adet 1+1 daire, B 
Blokta 1 adet iş yeri depolu (depo bordum katta), 1 adet 3+1 daire, 10 adet 2+1 daire ve 3 adet 
2+1 dubleks daire yapılacaktır. 1637 Ada 16 nolu parsel üzerinde yapılacak olan bağımsız 
bölümlerden Belediyemiz tarafından alınmayacağı, 133 ada 3 parsele ait bağımsız bölüm 
raporunda A Blokta bulunan; Zemin Katta: 2 numaralı 1+1 daire, 1.Katta: 5 numaralı 3+1 daire, 
2. Katta: 6 numaralı 3+1 daire, 3. Katta: 8 numaralı 3+1 daire B Blokta bulunan; Zemin Katta: 3
numaralı 2+1 daire 1.Katta: 5 numaralı 2+1 daire 2. Katta: 7 numaralı 2+1 daire 3. Katta: 11
numaralı 2+1 daire 'nin idareye bırakmak suretiyle yapılacaktır. İhale bunun üzerine verilecek
nakit Türk Lirasını en çok teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye bırakılacak
bağımsız bölümler üzerine teklif edilecek nakitin muhammen bedeli 70.676,00
(yetmişbinaltıyüzyetmişaltı )TL'dir. İhale sonucu ortaya çıkan ihale bedeli ita amiri onayından
sonra 2886 sayılı Kanunda belirtilen süreler içinde peşin ödenecektir. Yüklenici kendi payına
düşen konutlarda daire büyüklüklerinde (idare ile yapılacak istişare sonucunda) değişiklik
yapabilecektir. İdarenin uygun görüşü ile proje tatbiki sırasında ve sözleşme süresince meydana
gelebilecek uygulama imar planı değişikliklerden kaynaklı emsal değişikliklerinin tatbiki
sırasında belirtilen vaziyet planı, idarenin onayı ile yapılacak istişare sonucunda
değiştirilebilecektir. Uygulama projeleri idare tarafından verilecektir. Belediyeye bırakılacak
bağımsız bölüm sayısı ve net alanları bu değişikliklerle azaltılamaz. Emsal artışı olduğu takdirde
alınan bağımsız bölüm oranı ile ihale bedeline göre Belediye pay alacaktır. İhale sonucu oluşacak
her türlü vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici İdareye ait bağımsız
bölümlerde teknik şartnameye uygun 1. Sınıf malzeme kullanacak olup, kendi payına düşen
konutlarda istediği cins, miktar ve kalitedeki malzemeyi kullanmakta serbesttir, (vitrifiye, tesisat,
elektrik, yer döşemesi vb. gibi)

4- TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT VE KESİN TEMİNAT BEDELLERİ: Toplam
inşaat alanına göre, Takribi bedel, 9.105.000,00 TL - (Dokuzmilyonyüzbeşbin) Türk Lirası'dır. 
Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet bedel toplamının % 3'ü olan 273.150,00- TL 
(İkiyüzyetmişüçbinyüzelliTürk Lirası)'dır. Yüklenici Takribi bedel olan 9.105.000,00 TL ve ihale 
sonucu oluşan teklif bedeli toplamı üzerinden, % 6 oranına tekabül eden Kesin Teminatı 
Sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdareye verecektir. 
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5- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya
kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir. 

a. Kanuni ikametgâh belgesi
b. Türkiye Cumhuriyet'inde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi
c. Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge
d. Tüzel kişi olması halinde;
dl- Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı 
yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi 
Onaylı sureti) 

d2- Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge 

d3- Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel 
kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (dl-d2) göre temin edecekleri belge. 

e. İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri
f. İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter

tasdikli vekâletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri 
g. Bu şartnamenin 5. maddesinde yazılı geçici teminat vermesi
h. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı

addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname. 
i. Şartnameler Demirözü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale biriminde bedelsiz olarak

görülebileceği gibi 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. 
İsteklilerin İhaleye katılımda şartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri 

zorunludur 
j. Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi
6- UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a

maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak 
belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle yapılacaktır. 

7- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak ilanda belirtilen usul ile
yapılır. 

8- TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı
alındılar karşılığında Fen İşleri Müdürlüğü'ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. 
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İdarenin adresi 
ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek 
tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle 
işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye verilen 
teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) 
İdaresi'nin saat ayarı esastır. 

9- ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile
sunulacak olup, eksik ve hatalı olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu aşamada en 
yüksek teklif veren 3 (üç) isteklinin mektupları değerlendirmeye alınacak ve diğer teklifler 
değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale komisyonunca oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif 
alınması aşamasında bedel artırımı ihale komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri 
üzerinden yapılacaktır. İhale, muhammen bedeli en fazla artırımı yapan istekli üzerinde 
bırakılacaktır. 

10-MUHAMMEN BEDELİN ÖDENMESİ: İhale üzerinde kalan Yüklenici, ihale sonucu
ortaya çıkan muhammen bedelin tamamını 30 gün içerisinde Demirözü Belediyesi Mali Hizmetler 
Müdürlüğüne ödeyecektir. 

11-İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye
Encümeni, 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun 
teklifi tespit etmekte serbesttir.) 

67/1-1 
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KADIKÖY EVLENDİRME DAİRESİ ZÜBEYDE HANIM KOKTEYL SALONLARI VE 
AÇIK TERAS SERVİS İŞİ 5 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR 

İstanbul İli Kadıköy Belediye Başkanlığından: 
Kadıköy Evlendirme Dairesi Zübeyde Hanım Kokteyl Salonları ve açık teras servis işi 

2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5 yıllığına 25.01.2022 Salı günü 
saat 14.00’ da ihale yoluyla kiraya verilecektir. 

İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 25.01.2022 tarihinden bir gün 
öncesi 24.01.2022 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri 
ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır. 

İŞİN TÜRÜ AYLIK MUH.BED GEÇİCİ TEMİNAT 
ŞARTNAME 

BEDELİ 
Kokteyl salonları Ve 
açık teras servis işi 

114.000,00.- TL/Ay +KDV. 205.200,00.- TL. 1.000.00.- TL. 

İHALE GÜN VE SAATİ 
25.01.2022 Saat 14.00’da 

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler: 
a) Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi,
b) Nüfus sureti (onaylı),
c) Ticaret ve/ veya Sanayi Odası belgesi vermesi,
1- Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve

Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, ve/veya ilgili meslek odası kaydı (İlk ilan veya 
ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış) 

2- Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 
veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 
olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi olmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel 
kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış 
olması gerekir.)  

d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat
mektubu, 

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
g) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi

ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi, 
h) ihale katılımcılarının daha önce ihale edilen iş kolu ile ilgili benzer işlerde (kafe,

kafeterya, restaurant, catering, veya organizasyon ) hizmet verdiklerine dair Kamu kurumundan 
alınmış onaylı ruhsat örneği. 

ı) İhaleye katılacakların Belediyeye ihale tarihinde vadesi gelmiş borcu olmadığına dair 
belge, 

i) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
66/1-1 
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GÜZELYURT ŞEHİR ORMANI MESİRE ALANINA SOSYAL, KÜLTÜREL VE 
SPORTİF PROJELERİN YAPIMI VE 24 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE 

EDİLECEKTİR 
Antalya İli Aksu Belediye Başkanlığından: 
A-İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI  
Aksu Belediye Başkanlığı tasarrufunda yer alan Antalya İli, Aksu İlçesi, Güzelyurt Şehir 

Ormanı D Tipi Mesire Yeri içerisinde bulunan onaylı proje ve teknik şartnamede ayrıntıları ile 
belirtilen 2 adet Kır Kahvesi (2x250 m²=500 m²), 2 adet Kır Lokantası (2x250 m²=500 m²), 8 adet 
Büfe (8x20 m²=160 m²), 7 adet Yöresel Ürünler Satış Ünitesi (7x30 m²=210 m²), 1 adet İpli 
Macera Alanı (19.000 m²), 1 adet Paintball Alanı (17.000 m²) ve 1 adet Manej (130 m²) yapı ve 
tesislerin inşası ve alan düzenlemelerinin yapılarak ekli vaziyet planında Aksu Belediye 
Başkanlığının kullanımına bırakılacak işletme ve ünitelerin (57.060 m²’lik bölüm içinde 1 adet kır 
lokantası, 1 adet büfe, 2 adet yöresel ürünler satış ünitesi, 2 adet mini futbol sahası, 1 adet tenis 
sahası, 2 adet spor tesisi destek binası, 5 adet kültür evi, 3 adet depo, 1 adet idari bina, 12 adet 
kameriye başta olmak üzere piknik – mesire alanına ait imalatı ) dışında kalan işletme ve alanların 
24 yıl süre ile amaçları doğrultusunda işletilmesi ve süre sonunda Aksu Belediye Başkanlığı’na 
bedelsiz devredilmesi işi ihale edilecektir.  

B. İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ 
Artırıma esas tahmin edilen ilk yıl kira bedeli 750.000,00TL’ KDV’dir 
C. İŞİN SÜRESİ  
İşletme hakkı devri süresi yer tesliminden itibaren 24 yıldır. 
D. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI  
İhale dokümanı, Aksu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde 

görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.  
E- İHALE YERİ, TARİHİ, SAATİ VE USULÜ 
İhale, Aksu Belediye Başkanlığı Hizmet Binası (Çalkaya Mah. 28110 Sok. No:6 Aksu / 

ANTALYA) Meclis Toplantı Salonunda, 21.01.2022 tarihi Cuma günü, saat 11:00’da 
yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif 
Usulü uygulanacaktır. 

F- İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT 
İstekliler, tahmini toplam yatırım maliyet bedeli 27.268.687,83TL ile artırıma esas ilk yıl 

tahmini işletme hakkı bedeli 750.000,00 TL’nin toplamı olan 28.018.687,80 TL’nin ( % 3) yüzde 
üçü tutarındaki 840.560,63 TL’lik geçici teminat vereceklerdir. 

G- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER VE 
YETERLİLİK KRİTERLERİ 

İstekli sunacağı teklif dosyasında ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğinin 
belirlenmesine ilişkin aşağıdaki belgeleri, sıra numarasına göre koyarak ve teklif zarfı içerisinde 
sunmalıdır. 

1. İletişim bilgileri beyanı, 
a.Türkiye' de tebligat için adres, telefon ve faks bilgilerini içeren İletişim Bilgileri 

Beyanının aslı verilecektir. 
b.Beyanın, İsteklinin ticaret unvanı yazılarak kaşelenmiş olması ve İsteklinin yetkilisi 

veya vekili tarafından adı ve soyadı yazılarak imzalanmış olması zorunludur. 
c.İş ortaklıklarında, beyan, tüm ortaklar tarafından yukarıda belirtilen şartlarda ayrı ayrı 

hazırlanacak olup, aksi belirtilmediği takdirde, pilot ortağın iletişim bilgileri, iş ortaklığının 
iletişim bilgileri olarak kabul edilecektir. 

2. Kimlik bilgileri, 
a. Gerçek kişiler T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir 

ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının/vergi levhasını ibraz edecektir. 
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b. İş ortaklıklarında, tüm ortaklar vergi ve T.C. kimlik belgelerini sunacaktır.  
3. Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası 

Faaliyet / Kayıt Belgesi, 
a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya 

da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu 
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir. 

b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret 
ve/veya ticaret sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir. 

c. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (a) ve (b) 
bendinde belirtilen belgeleri verecektir. 

4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, 
a. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter veya Ticaret Sicil Memurluğu 

tarafından tasdikli sureti verilecektir. 
b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ve hisse oranları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu 
gösterir Türkiye 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 verilecektir. 

c. İş ortaklıklarında, ortaklığın tüzel kişi her bir ortağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini 
veya belgeleri verecektir. 

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyanı, 
a. İmza Sirküleri veya Beyanının Noter tasdikli aslı verilecektir. 
b. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, imza beyanı verilecektir. 
c. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, imza sirküleri verilecektir. 
d. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (b) ve (c) 

bendinde belirtilen belgeleri verecektir. 
6. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâletname ve imza beyanı, 
a. Vekâletname ve İmza Beyanının, Noter tasdikli aslı verilecektir. 
b. İhale teklif zarfını veya içerisindeki belgeleri, İstekli adına, iş ortaklıklarında ise ortak 

adına veya iş ortaklığı adına imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren vekâletname 
ile imza beyanı verilecektir. 

7. İş ortaklığı beyannamesi, 
a. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şartname ekinde yer alan iş ortaklığı 

beyannamesinin aslı verilecektir. 
b. İş Ortaklığı Beyannamesinin, tüm ortakların ticari unvanı ile hisse oranları yazılarak 

kaşelenmiş olması ve pilot ortak ve diğer tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından adları 
ve soyadları yazılarak imzalanmış olması şarttır. 

8. Teklif mektubu, 
9. Geçici teminat, 
Geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 

teminatların Aksu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren makbuzlar 
teklif kapsamında sunulacaktır. 

10. Vergi ve sigorta prim borcu bulunmadığına ilişkin belge, 
a. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı, 
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b. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 
Kurumdan alınan yazı aslı, 

11. İhale dokümanı satın alındığına dair belge, 
12. İşin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici 

bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname, 
13. İş Deneyimine İlişkin Belge, 
İstekliler ihale konusu işin, öncelikli yapım işi olması nedeniyle yapım işine yönelik İş 

Deneyim / Bitirme Belgesi ibraz edecektir. 
Yapım İşine Yönelik İş Deneyim Belgesi, 
a. İş deneyim belgesi, komple bina inşaatına ait olacak ve komple bina inşaatı olarak da, 

kaba ve ince inşaat imalatları tamamlanmış konut, ticari, fabrika, okul (kreş, ilk, orta, lise ve 
yükseköğretim), otel, alışveriş merkezi, otobüs terminali, resmi hizmet binası (adliye, hükümet 
konağı, belediye binaları), yurt, eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün 
salonları), banka binaları, kongre merkezi, müze ve kütüphane kompleksi, olimpik spor tesisleri, 
hastane, havalimanı, postahane vb. yapılar kabul edilecektir. 

b. İstekli tarafından iş deneyimine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen koşulları sağlayan İş 
Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme Belgesi, İş Yönetme Belgesi ve Yapı Kullanma 
İzin Belgesi ibraz edilebilir. 

c. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren ya da 
maliyet artı bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
olarak; 

ı. İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,  
ıı. İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk 

sözleşme bedelinin en az % 50'si oranında denetlenen ya da yönetilen,  
ııı. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden 

geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 50'sine 
ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,  

ıv. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden 
geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 50'sine 
ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 50'sine oranında 
denetlenen ya da yönetilen,  

v. Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 
bedelinin en az % 50'sinin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş 
yıl içinde geçici kabulü yapılan, 

İşlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.  
d. İsteklinin ı, ıı, ııı, ıv, v. maddelerinde yer alan işlerden birine ait belge sunması yeterli 

olacaktır. 
e. İstekli tarafından tahmini yatırım maliyet bedelinin % 50' sinden az olmamak üzere, 

ihale konusu iş veya (a) bendinde belirtilen benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgelerin sunulması gerekir. İş deneyimine ilişkin belge ihaleye katılan isteklinin 
ortaklarından biri tarafından bizzat yapılan bir işe yönelik olabileceği gibi isteklinin ortaklarından 
birinin grup şirketi tarafından sözleşmeye dayalı olarak başkasına yaptırılan işlere yönelik de 
olabilir. 

f. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
direkt ya da dolaylı 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 ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge. 
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14. Banka Referans Mektubu, 
a. İsteklinin, Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar veya katılım 

bankalarından alacağı, "Banka Referans Mektubunun veya Mektuplarının" aslını vermesi şarttır. 
b. Toplam tahmini yatırım maliyet bedelinin % 50’sinden az olmamak üzere, bankalar 

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 
mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.  

c. Banka referans mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmalıdır.  
d. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka 

referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  
e. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 
15. Bilânço ve Gelir Tabloları, 
1.İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri. 
a. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,  
b. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.  

c. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  
ı. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) 

içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli 
borçlar) en az 0,50 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakkediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),  

ıı. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,25 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),  

ııı. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,25'den küçük olması, 
ıv. Belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara 

yaygın inşaat maliyetleri ile hak ediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.  
v. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

vı. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren 
bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest 
muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede 
düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren 
bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 
tarafından onaylanmış olması gereklidir.  

vıı. Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik 
edilebilir.  
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d. İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerden; bilanço ve gelir tablolarına ilişkin
kriterlerin, ortaklardan biri tarafından karşılanması yeterlidir. 

2. İş hacmini gösteren belgeler,
a. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini

sunması yeterlidir; 
i. Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
ii. Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
b. İsteklinin toplam cirosunun tahmini yatırım maliyet bedelinin % 50'sinden, taahhüt

altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal 
tutarının ise tahmini yatırım maliyet bedelinin % 25'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden 
herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.  

c. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin
yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son üç yıla kadarki belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

d. Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci
mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir 
tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci 
tarafından onaylanmış olması gereklidir.  

e. İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, ortaklardan
biri tarafından karşılanması yeterlidir. 

H- BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ
1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış

örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu 
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili 
Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. 

2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı
idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine 
ekleyebilirler. 

I- TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ
Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 21.01.2022 Cuma günü saat 11.00’a kadar sıra

numaralı alındılar karşılığında, Aksu Belediyesi Encümen Başkanlığı’na (Çalkaya Mah. 28110 
Sok. No:6 Aksu / ANTALYA) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 
Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye 
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı 
bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

İ- TEKLİFLERİN DİLİ TÜRKÇEDİR. 
J- İHALE SADECE YERLİ İSTEKLİLERE AÇIKTIR.
İLÂN OLUNUR.

313/1-1 
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TAŞINMAZIN TADİLATLA OTELE DÖNÜŞTÜRÜLEREK KİRAYA VERİLMESİ İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

İzmir İli Foça Belediye Başkanlığından: 
1)Aşağıda adres, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı olan 1 adet brüt 1094 m2

alanındaki bodrum, zemin kat, 1. Kat ve çatı katından ibaret, 2863 sayılı Kanun kapsamında 
tescilli olan Belediye Hizmet Binasının esaslı tadilatla otele dönüştürülerek, yapılacak masraflara 
ilaveten idareye ödenecek aylık kira karşılığı otel olarak işletilmek üzere 19 yıllığına kiraya 
verilecektir. Belediye Encümeninin 23.12.2021 tarih ve 410 sayılı kararlarına istinaden 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Foça Belediye 
Encümeni huzurunda ihale edilecektir. 

Kiralanacak olan yerin ; 
Adı Adresi İhale saati Muhammen Bedel Geçici Teminatı (%3) 

Otel Yenifoça Mah. 2191 Parsel 
Foça/İZMİR 10:00 6.668.054,95 TL 200.041,64 TL 

2) İşletme Süresi : 19 (ondokuz) yıl 
3) İşletme Konusu : 1 Adet Otel 
4) İşin Yapılma Yeri : Foça İlçe Sınırları 
5) İhale Tarih ve Saati : 20.01.2022 saat: 10:00 
6) İhalenin Yapılacağı Yer : Foça Belediyesi Yerleşkesi Fevzi Paşa Mahallesi 

Değirmenlik Caddesi No:63 FOÇA/İZMİR  
7) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesine Göre 

Kapalı Teklif Usulü 
8) İhale Dosyasının Görülebileceği Yer : İhale Dosyası Foça Belediyesi Yerleşkesi Fevzi

Paşa Mahallesi Değirmenlik Caddesi No: 63 FOÇA/İZMİR adresinde bulunan Belediyemiz 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden İki Bin Türk Lirası 2.000,00-TL karşılığında temin edilebilir. 

9) İhaleye istekli olarak katılmak isteyenler %3’ü oranında geçici teminat yatırmaları veya
teminat mektubu sunmaları gerekmektedir. Muhammen kira bedeli aylık 5.000,00 Türk Lirası 
olup, yazılı teklifler bu değer dikkate alınarak verilecektir. Açık arttırmada sürülen her pey en az 
500,00 Türk Lirası olacaktır. 

10) İhale Başvurusu; isteklilerin, geçici teminatı 19.01.2022 tarihi saat 16:00 a kadar
Belediyemiz veznesine yatırmaları ve istenilen belgeleri dosya halinde 19.01.2022 tarihi saat 
17:00’ye kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.  

11) İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler:
İhaleye katılacak gerçek kişilerden aşağıdaki belgeler aranır. İsteklilerin;

a) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
b) Kanuni ikametgah belgesi (2022 yılında alınmış)
c) İhale Dosyasını Satın Aldığına dair dekont.
d) Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil ve Mal Müdürlüğünden

alınmış borcu bulunmadığına dair belge 
e) Geçici teminat mektubu veya makbuzu
f) Foça Belediyesine ihale için sunulmak üzere alınmış Savcılık Sabıka Kaydı Belgesi
g) 4734 sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname
İhaleye katılacak tüzel kişilerden aşağıdaki belgeler aranır;
a) Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi,

tebligata esas adres beyanı 
b)Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi,
c) Geçici teminat mektubu veya makbuzu
d) Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına

dair belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir. 
e) 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname
12) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur. 189/1-1 



9 Ocak 2022 – Sayı : 31714 RESMÎ GAZETE Sayfa : 261 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Manavgat Bor Ürünleri Vakfı (Manavgat Bor Vakfı). 
VAKFEDENLER : Dursun AKTOPRAK, Oğuzhan AKTOPRAK, Adem AKTOPRAK. 
VAKFIN İKAMETGÂHI : ANTALYA. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  
Manavgat 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.11.2021 tarihinde kesinleşen 01.07.2021 

tarihli ve E:2020/131, K:2021/246 sayılı kararı. 
VAKFIN AMACI : Bor ve diğer madenlerle sahalarına dayalı yerli ham maddelerle Ar-

Ge ileri teknolojik katma değeri yüksek ürünlerin üretimini ve satışını yapmak. İleri teknolojik 
Ar-ge laboratuvar kurup cihazlarını almak. Teknik meslek ve beceri eğitimini verecek okul ve 
kurs açmak. Korumaya ve korunmaya muhtaç insan için sağlıkla sosyal hizmetlerine yönelik 
üretim amaçlı projelerini vakıflar ile ahilik sistemiyle uygulamak veya desteklemek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 80.000 TL.- (SeksenbinTürkLirası). 
YÖNETİM KURULU :  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları amacına en uygun vakfa devredilir.  
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 314/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI :   Türkiye Acil Tıp Vakfı (TÜAT Vakfı) 
VAKFEDENLER: Şahin Çolak, İsmail Tayfur, Ramazan Güven, Burcu Genç Yavuz, 

Özlem Çapar 
VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 31. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.10.2021 tarihli ve E:2021/308, 
K:2021/331 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Acil Tıp Uzmanlığı eğitim standartlarını oluşturmak ve bunları en 
yüksek seviyeye çıkarmak, acil tıbbın dünyada ve Türkiye’de tanıtılması ve yaygınlaşmasına 
katkıda bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI:  80.000-TL (SeksenBinTürkLirası) Nakit 
YÖNETİM KURULU:  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:   Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya vakıf mütevelli 
heyetince belirlenecek en yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 315/1-1 
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı Denetim Daire Başkanlığından: 
4708 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALINAN TEMİNAT BEDELLERİNİN 

GÜNCELLENMESİ 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında alınan teminat bedelleri, Yapı 

Denetim Uygulama Yönetmeliğin 32 inci maddesinin sekizinci fıkrası gereği, Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı Aralık ayı Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi ( Yİ- ÜFE) Yıllık 
değişim oranı ( %79.89 ) esas alınarak, 1 Şubat 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki 
şekilde  güncellenmiştir.  

Buna göre; 
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği 32 inci maddesi birinci fıkrası (a) bendinde yer 

alan teminat tutarı; 866.937,56 TL (sekizyüzaltmışaltıbindokuzyüzotuzyediliraellialtıkuruş) 
olarak belirlenmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
317/1-1 

—— • ——
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapım Teknolojileri ve Laboratuvar 

Daire Başkanlığından: 
4708 SAYILI KANUN KAPSAMINDA LABORATUVAR KURULUŞLARINDAN 

ALINAN TEMİNAT BEDELLERİNİN GÜNCELLENMESİ 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında alınan teminat bedelleri, Yapı 

Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci 
fıkrası gereği, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı Aralık ayı Yurt içi Üretici 
Fiyat Endeksi ( Yİ- ÜFE) Yıllık değişim oranı ( %79.89 ) esas alınarak, 1 Şubat 2022 tarihinden 
geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 

Buna göre; 
Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan teminat tutarı; 281.415,42 TL 
(ikiyüzseksenbirbindörtyüzonbeşlirakırkikikuruş) olarak belirlenmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
333/1-1 

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün İstanbul ve Tekirdağ illeri sınırları 

dahilinde sahip olduğu AR/TPO/K/F20-d1,d2 pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasında açılan 
Büyükçavuşlu-1 kuyusunun lokasyon sahası gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin 
üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve 
üzerinde Silivri 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan İstanbul ili, Silivri 
ilçesi, Balaban mahallesi, Kurtulmuş mevkiindeki 155 ada, 46 no’lu parselin 3764,40 m²’lik 
(mülkiyet) kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince 
kamulaştırılmasına karar verilmesi için 30.12.2021 tarihli dilekçesi ile müracaat ettiği Türk Petrol 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

312/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında PİRİREİS MAH. İSMET İNÖNÜ BLV. MELTEM APT. 

NO:198 İÇ KAPI NO:9 YENİŞEHİR MERSİN adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi 
PETROLUX PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, 
Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını 
göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres 
tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden 
muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/1/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında DOĞANLAR MAH. 1422 SK. /32 BORNOVA İZMİR 

adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi STONE PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT 
NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin bildirim 
yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi 
Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 
Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 
adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/2/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Bursa Yenişehir Havalimanı YENİŞEHİR BURSA adresinde 

bulunan depolama lisansı sahibi GÖKÇEN AKARYAKIT DAĞITIM İNŞAAT TURİZM 
LİMİTED ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi 
Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 
edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 
tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 
ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 
tebliğine karar verilmiştir. 
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Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/3/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Yeşilköy Mahallesi 530 Sokak No: 5 (1886 ada , 24 parsel) 

BAHŞİLİ KIRIKKALE adresinde bulunan depolama lisansı sahibi OKTAV AKARYAKIT 
PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim 
yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi 
Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 
Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 
adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/4/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Organize Sanayi Bölgesi 19 Nolu Cadde No: 1 / Z1 MERKEZ 

KİLİS adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi TRANSOİL KİMYA DIŞ TİCARET 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol 
Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını 
göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres 
tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden 
muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/5/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Hürriyet Mahallesi, Cerrahoğlu Sokak No:l DÖRTYOL 

HATAY adresinde bulunan depolama lisansı sahibi YENİYURT PETROL TERMİNAL 
ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi 
Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 
edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 
tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 
ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 
tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/6/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Esentepe Mah. Kelebek Sk. Marmara Kule Apt. No:2/27 

KARTAL İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi ERGAZ AKARYAKIT LPG 
LNG CNG DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin bildirim 
yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi 
Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 
Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 
adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/7/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Erenler OSB Mah. 6. Sokak No:3 Taşpınar MERKEZ 

AKSARAY adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi AKSAN GERİ DÖNÜŞÜM KİMYA 
İTHALAT İHRACAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin bildirim 
yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi 
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Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 
Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 
adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/8/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında RAFİNERİ YOLU İNÖNÜ CADDESİ NO:46 ALİAĞA İZMİR 

adresinde bulunan depolama lisansı sahibi FEZA GAYRIMENKUL PROJE İNŞAAT 
PETROLCÜLÜK OTOMOTİV TAŞIMACILIK TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca 
yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün 
mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve 
tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine 
kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/9/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Güvenevler Mah. 1928. Sok. Ekinci Global İş Merkezi Sitesi 

No: 5 İç Kapı No: 39 Yenişehir-MERSİN adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi SOFTOİL 
AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim 
yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi 
Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 
Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 
adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 
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Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/10/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Elazığ Yolu 22. Km Organize Sanayi Bölgesi 2. Etap 102 Ada 5 

Nolu Parsel Yenişehir/ DİYARBAKIR YENİŞEHİR DİYARBAKIR adresinde bulunan madeni 
yağ lisansı sahibi ASLANLI OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT MÜHENDİSLİK MİMARLIK 
HİZMETLERİ GIDA TARIM HAYVANCILIK BİODİZEL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası 
Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 
edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 
tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 
ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 
tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/11/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında ABDULLAH ŞAHUTOĞLU MAH. KERVAN YOLU NO:18 

KARACAİLYAS AKDENİZ MERSİN adresinde bulunan depolama lisansı sahibi N- PET 
PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA NAKLİYE SANAYİ TİCARET VE DAĞITIM LİMİTED 
ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca 
yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün 
mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve 
tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine 
kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/12/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında BAĞLICA MAHALLESİ 1229. SOKAK MİMOZA PLAZA 

NO:3/5 ETİMESGUT ANKARA adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi ARİA AKARYAKIT 
DAĞITIM NAKLİYE ENERJİ GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi 
Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 
edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 
tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 
ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 
tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/13/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2. 

Cadde No:7 ÇAYIROVA KOCAELİ adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi GREEN 
CHEMİCALS KİMYASAL MADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 
bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı 
Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 
Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 
adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/14/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında MERSİN MERKEZ İLÇESİ KAZANLI KÖYÜ CİVARI 

MEVKİİ 211-212 ADA 1 PARSELDE KAYITLI, SODA SANAYİİ KARŞISI KAZANLI 
MERSİN adresinde bulunan depolama lisansı sahibi NERGİS PETROL MAD SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası 
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Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 
edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 
tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 
ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 
tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/15/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Yalı Mahallesi Kadir Sokak No:14 Helis More Residence 

Kat:24 Daire 229 KARTAL İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi AKASYA 
AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine 
ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri 
Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan 
adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit 
edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/16/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Evci OSB Mahallesi O.S.B.8. 

Cadde No:8 117 Ada, 2 Parsel AKDENİZ MERSİN adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi 
CİTYGROUP ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol 
Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını 
göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres 
tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden 
muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 
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Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/17/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında BEŞİRİ YOLU 3. KM.ÜZERİ TİLMİS KÖYÜ 19.L.2C 

PAFTA 965 PARSEL BATMAN adresinde bulunan depolama lisansı sahibi ALTINBAŞ 
PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol 
Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını 
göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres 
tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden 
muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/18/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Cad. Akın Sitesi No:12 A 

BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi KRC AKARYAKIT DAĞITIM 
DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası 
Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 
edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 
tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 
ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 
tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/19/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında SARAY MAHALLESİ KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ 4. 

CADDE 16. SK. NO:6 KAHRAMANKAZAN ANKARA adresinde bulunan madeni yağ lisansı 
sahibi TUNCA ATIK YAĞ GERİ DÖNÜŞÜM KİMYA PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT 
İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin bildirim 
yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi 
Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 
Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 
adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/20/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Fevzi Çakmak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:75/3 

MERKEZ YALOVA adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi HİPET PETROL ÜRÜNLERİ VE 
DEPOLAMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin 
olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri 
Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan 
adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit 
edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/21/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Hacıkadirler Köyü Çınarcık cad. No:29 GÜMÜŞOVA DÜZCE 

adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi DÜZCE MADENİ YAĞ VE KİMYA SANAYİ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası 
Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 
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edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 
tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 
ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 
tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/22/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Atalar Mahallesi Çanakkale Cad. Vadi Kule No:58 Kat:8 D:41 

KARTAL İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi MARMARAY PETROLCÜLÜK 
DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin 
olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri 
Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan 
adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit 
edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/23/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında 7408/1 Sk. No:1 Pınarbaşı BORNOVA İZMİR adresinde 

bulunan madeni yağ lisansı sahibi ASAŞ PETROL ÜRÜNLERİ GERİ DÖNÜŞÜM NAKLİYE 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol 
Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını 
göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres 
tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden 
muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 
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Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/24/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında BARBAROS MAH. AK ZAMBAK SK. UPHILL COURT 1A 

3/103 ATAŞEHİR İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi PETROGO 
AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim 
yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi 
Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 
Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 
adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/25/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında FEVZİÇAKMAK MAH. 10669 SK. 1/7 KARATAY KONYA 

adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi HYB OTOMOTİV GIDA İNŞ.ENERJİ PETROL 
ÜRÜN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası 
Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 
edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 
tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 
ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 
tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/26/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında YALI MAH. KADİR SK. NO: 14 İÇ KAPI NO: 272 KARTAL 

İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi OKTAV AKARYAKIT PETROL 
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin 
olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri 
Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan 
adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit 
edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/27/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında SARAY MAH. KERESTECİLER SİTESİ 5. SOKAK No:9 

KAHRAMANKAZAN ANKARA adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi EZE KİMYA 
ÜRÜNLERİ İMALAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin bildirim 
yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi 
Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 
Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 
adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/28/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında NECMETTİN ERBAKAN MAH. KURTULMUŞ SK. NO:5/26 

MERKEZ KİLİS adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi SABANCI ENERJİ ANONİM 
ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca 
yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün 
mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve 
tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine 
kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 
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Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/29/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında BÜYÜK TÜYSÜZ MAHALLESİ 1 NOLU SOKAK NO:3 

TÜYSÜZ TOPRAKKALE OSMANİYE adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi AKONİ 
KİMYA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim 
yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi 
Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 
Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 
adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/30/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında BARBAROS MAH. AK ZAMBAK SK. 58/3 A ATAŞEHİR 

İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi LİFE PETROLCÜLÜK ANONİM 
ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca 
yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün 
mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve 
tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine 
kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/31/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Turgut Reis Mahallesi Fatih Blv No:255/1 -/1 SULTANBEYLİ 

İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi NASOİL AKARYAKIT DAĞITIM 
TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine 
ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri 
Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan 
adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit 
edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/32/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında CUMHURİYET MAH.YILDIRIM SANAYİ 4.SİTE SOKAK 

NO.6 UŞAK adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi GÜÇLÜ MERİÇ MADENİ YAĞLAR 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol 
Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını 
göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres 
tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden 
muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/33/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında DUDULLU CADDESİBRANDİUM SİTESİ R1 REZİDANS 

BLOK NO :23-25A/305 ATAŞEHİR İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi 
FİNANSS PETROL DAĞITIMI VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim 
yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi 
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Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 
Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 
adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/34/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında AYDINLIKEVLER MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. 

PLAZA BURHAN 6/446 YENİŞEHİR MERSİN adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi 
AKSARAY AKARYAKIT DAĞITIM NAKLİYE ENERJİ GIDA İNŞAAT İTHALAT 
İHRACAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin 
olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri 
Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan 
adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit 
edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/35/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında FENERBAHÇE MAH. BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU SK. 

CAN APT. No: 10 / 1 KADIKÖY İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi PAVO 
AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, 
Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını 
göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres 
tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden 
muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

 



Sayfa : 278 RESMÎ GAZETE 9 Ocak 2022 – Sayı : 31714 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/36/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı Klas Plaza Sit. A Blok Apt. 

No:70/15 AKDENİZ MERSİN adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi LOKOİL PETROL 
DAĞITIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, 
Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını 
göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres 
tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden 
muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/37/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Blv. No:176 / 3A / 59 

İZMİT KOCAELİ adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi LÜKSS AKARYAKIT DAĞITIM 
LİMİTED ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi 
Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 
edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 
tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 
ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 
tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/38/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Yenişehir Mahallesi Sümbül Sokak Ekinci Residance 

Apartmanı No:8/1/112 PENDİK İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi ASYAOİL 
AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, 
Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını 
göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres 
tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden 
muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/39/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında HİLAL MAH. HOLLANDA CAD. 12 / 2 ÇANKAYA 

ANKARA adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi RPET PETROLCÜLÜK ANONİM 
ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca 
yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün 
mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve 
tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine 
kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/40/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Levazım Mahallesi Koru Sokak Zorlu Center Apt. No:2/44 

BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi ASMİR PETROLCÜLÜK 
ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi 
Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 
edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 
tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 
ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 
tebliğine karar verilmiştir. 
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Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/41/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Yeşilköy Mahallesi Atatürk Cad. Egs Business Park Apt. No. 

12/2020 BAKIRKÖY İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi ASLANLAR 
İTHALAT İHRACAT A.Ş.’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi 
Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 
edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 
tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 
ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 
tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/42/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Şenlikköy mahallesi Avcılar sokak Mecit kaptan Konağı Apt. 

No: 51/8 Bakırköy /İstanbul BAKIRKÖY İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi 
TEKOİL AKARYAKIT DAĞITIM TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi 
Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 
edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 
tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 
ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 
tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/43/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. KAYIŞDAĞI CAD. 2/21 - 23 

ATAŞEHİR İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi KENTOİL AKARYAKIT 
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin 
olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri 
Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan 
adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit 
edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/44/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Kavacık Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Tonoglu Apt. No:3/4 

BEYKOZ İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi GARAJOİL AKARYAKIT 
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin 
olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri 
Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan 
adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit 
edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/45/1-1 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında YEŞİLKÖY MAH. ATATÜRK CAD. EGS BLOKLARI APT 

NO:12 / 454 BAKIRKÖY İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi PASİFİK 
PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol 
Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını 
göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres 
tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden 
muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 
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Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/46/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında LORAS MAHALLESİ BAHÇELİEVLER CAD. NO:14 

MERAM KONYA adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi GAZMER PETROL ÜRÜNLERİ 
PLASTİK VE KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim 
yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi 
Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 
Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 
adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/47/1-1 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında BARBAROS MAH. AK ZAMBAK SK. UPHILL COURT 1B 

13/3 A ATAŞEHİR İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi TURKISH 
PETROLEUM AKARYAKIT VE GAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim 
yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi 
Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 
Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 
adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/48/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Hacıhalil Mahallesi 1207 Sk. No:1/5 GEBZE KOCAELİ 

adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE 
GAZ İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim 
yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi 
Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 
Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 
adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/49/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Kuzey Mahallesi Burcu Sokak No:26 KÖRFEZ KOCAELİ 

adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM 
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin bildirim 
yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi 
Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 
Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 
adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/50/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında AZİZİYE MAH. HOŞDERE CAD. 7/149 ÇANKAYA 

ANKARA adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi ANA AKARYAKIT LPG LNG CNG 
DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin 
olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri 
Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan 
adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit 
edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı 
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Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 
Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 
Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/51/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında ATATÜRK MAH. SEDEF SOKAK ATAŞEHİR RECIDENCE 

A BLOK KAT:23 No:95 ATAŞEHİR İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi RMG 
PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine 
ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri 
Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan 
adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit 
edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/52/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Altınevler Mahallesi Topağaç Cad. No: 22 A MAMAK 

ANKARA adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi DAMLA OİL AKARYAKIT ANONİM 
ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca 
yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün 
mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve 
tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine 
kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/53/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında 19 Mayıs Mahallesi Sümer Sokak No:1-I Daire:3 KADIKÖY 

İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi BİRLEŞİK PETROL ANONİM 
ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca 
yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün 
mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve 
tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine 
kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/54/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında Cumhuriyet Mah. Mermer Sk. Mesa Apt. K.8 No.83 KARTAL 

İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi N-PET PETROL ÜRÜNLERİ 
PAZARLAMA NAKLİYE SANAYİ TİCARET VE DAĞITIM LİMİTED ŞİRKETİ’nin bildirim 
yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi 
Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 
Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 
adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/55/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında İstanbul Havalimanı (E10-4A) ARNAVUTKÖY İSTANBUL 

adresinde bulunan depolama lisansı sahibi TFS AKARYAKIT HİZMETLERİ ANONİM 
ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca 
yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün 
mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve 
tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine 
kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 
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Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/56/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında FERAHİM ŞALVUZ MAH.SAİT POLAT BULV.NO:377 A 

TARSUS MERSİN TARSUS MERSİN adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi UNİKLUB 
GRUP MADENİ YAĞLAR İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin 
bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı 
Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 
Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 
adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/57/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında EHLİBEYT MAH. 1267 CAD. NO:1/8 ÇANKAYA ANKARA 

adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi NOVUM NAVITAS ENERJİ SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi 
Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 
edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 
tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 
ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 
tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/58/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuz kayıtlarında 100. Yıl Mahallesi Dr. Sadik Ahmet Bulvarı No:55 DAS 

PLAZA Çukurova/ ADANA adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi MFD AKARYAKIT 
NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ’nin bildirim 
yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Yurt İçi 
Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 
Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 
adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2021 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde “06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.” hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 237/59/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Şenlikköy Mah. Eski Londra Asfaltı No:11 D. 2 Florya Bakırköy / İSTANBUL” 

adresinde mukim İHR/4217-1/31945 sayılı lisans numarasına haiz Emir Trans Akaryakıt Dağıtım 
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine 
dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020 
yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. 
İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı  ile kabul edilen 
(20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 5015 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller 
arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 21.12.2021 tarih ve 
313793 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz 
konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine 
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 316/1-1 
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre 
aşağıda kadro unvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve 
diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

Sıra 
Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

derecesi 
Adedi Niteliği CİNSİYET 

KPSS 

Puan 

Türü 

En Az 

KPSS 

Puanı 

1 İtfaiye Eri GİH 8 7 

Meslek Yüksekokullarının Sivil Savunma ve 

İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 

veya İlk ve Acil Yardım ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak, en az 

(C)  sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

KADIN 

ERKEK 
P93 60 

2 İtfaiye Eri GİH 9 3 

Meslek Yüksekokullarının Elektrik, Makine ve 

İnşaat ön lisans programlarının birinden 

mezun olmak, en az (B)  sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

KADIN 

ERKEK 
P93 60 

5 İtfaiye Eri GİH 10 2 

Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise 

veya dengi okul) mezun olmak, en az (C) 

sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

KADIN 

ERKEK 
P94 60 

Toplam 12  

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:  
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş itfaiye eri kadroları için 

yapılacak başvurularda gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:  İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için 

başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci 
fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

• Türk vatandaşı olmak. 
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
• Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 
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• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak. 

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI  
• İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için en son mezun olunan okul itibariyle öğrenim 

şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından 
(KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, asgari KPSS puanı almış olmak. 

• Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en 
az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı 
ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce 
yapılacaktır. 

• Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
• Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla 

itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olması. 
• 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
3. BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR 
Sınava girmek isteyen adaylar, www.kahramanmaras.bel.tr adresinde bulunan  “Başvuru 

Formunu” indirerek doldurup imzalayacak ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. 
• Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi. 
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden 

alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik 
edilebilir.)  

• Yabancı okul mezunları için YÖK’ten alınacak denklik belgesinin aslı veya noter onaylı 
örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir.) 

• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı. 
• Sürücü belgesinin aslı veya Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi.  
• 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet fotoğraf başvuru formuna yapıştırılacaktır.)  
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan. 
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (e-Devlet üzerinden 

alınabilir.) 
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 14/02/2022-18/02/2022 tarihleri 

arasında yukarıda sayılan belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü 
yaptırmak üzere Yunus Emre Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı Necip Fazıl Kısakürek Kültür 
Merkezi Onikişubat/Kahramanmaraş adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini 
tamamlayacaklardır.  

Posta ve e-mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı 
halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI 

•T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 

kadro sayısının 5 (beş) katı aday, sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

•Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 

çağrılacaktır. 

•Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 04/03/2022 tarihinde 

www.kahramanmaras.bel.tr sayfasında ilan edilecek olup, başvuruları kabul edilip sınava çağrılan 

adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin 

bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu 

adrese gönderilecektir.  

•Adaylara gönderilen belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava giriş belgesinde yazılı 

tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılma hakkını elde 

edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.(Başvuru formunda belirtilmiş olan 

adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.)  

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE SINAV KONULARI 

Sözlü ve uygulamalı sınav:  

İtfaiye Eri kadroları için 21/03/2022-25/03/2022 tarihleri arasında yapılacak olan sözlü 

sınav Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Mehmet Akif 

Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:2 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde, 

21/03/2022-25/03/2022 tarihleri arasında yapılacak olan uygulamalı sınav ise İtfaiye Eğitim 

Merkezi (KABİTEM) Karacasu Mahallesi Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılacaktır. 

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.  

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan 

sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak 

kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş 

sayılacaktır. 

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere 

iki bölüm halinde yapılacaktır. 

Sözlü sınav; 

•Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. 

•Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi. 

•657 sayılı Devlet Memurları Kanunu. 
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•Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar. 

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç 

kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 

7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ 

Sözlü sınav: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25'er puan olmak 

üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı 

ayrı tutanağa geçirilir. 

Uygulamalı sınav: 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 

puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Sınavın değerlendirilmesi: sınavın sözlü bölümünün % 40'ı, uygulamalı bölümünün % 

60'ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa 

geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS 

puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan 

edilir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde, KPSS puanı yüksek 

olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı 

kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 

yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolara müracaat eden 

adayların başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan 

edilen kadroların bir kısmını veya tamamını iptal etme ya da müracaatta bulunan adayların 

hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, 

atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi 

atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur. 

Sınav belgelerinin saklanması 

 Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren, 7 

gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 7 gün içerisinde 

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan Olunur. 

 323/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 338/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 06/01/2022

Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/7585] Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

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

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


