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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KORE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6556 Kabul Tarihi: 14/10/2014

MADDE 1 – (1) 1 Ağustos 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması”nın onaylan-
ması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/10/2014
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ İLE KORE CUMHURİYETİ ULUSAL POLİS

TEŞKİLATI ARASINDA POLİS İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT
ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6557 Kabul Tarihi: 14/10/2014

MADDE 1 – (1) 3 Eylül 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kore Cumhuriyeti Ulusal Polis Teşkilatı Ara-
sında Polis İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/10/2014

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE DÜNYA SAĞLIK
ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ ARASINDA İKİ YILLIK İŞBİRLİĞİ

ANLAŞMASI (2012-2013)’NIN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6558 Kabul Tarihi: 14/10/2014

MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 11 Eylül 2012 tarihinde imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık
İşbirliği Anlaşması (2012-2013)”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/10/2014
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YEMEN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR EK PROTOKOLÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6559 Kabul Tarihi: 14/10/2014

MADDE 1 – (1) 11 Şubat 2013 tarihinde Sana’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek
Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/10/2014
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE CİBUTİ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANLARINDA İŞBİRLİĞİNE

DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU
HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6560 Kabul Tarihi: 14/10/2014

MADDE 1 – (1) 6 Aralık 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbir-
liğine Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/10/2014
—— • ——

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE’DE BİR DSÖ ÜLKE OFİSİ KURULMASINA

İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6561 Kabul Tarihi: 16/10/2014

MADDE 1 – (1) 17 Haziran 2013 tarihinde Kopenhag’da imzalanan “Dünya Sağlık
Örgütü Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir DSÖ
Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/10/2014
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            24 Ekim 2014
       69471265-305-9720

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 30 Ekim 2014 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecek

olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz
ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  25 Ekim 2014
     68244839-140.03-263-555

BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 24/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9720 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Ekim 2014 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecek

olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            28 Ekim 2014
       69471265-305-9809

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
AB Kültür ve Turizm Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılmak üzere; 29 Ekim 2014

tarihinde İtalya’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür
ve Turizm Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  28 Ekim 2014
     68244839-140.03-264-561

BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 28/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9809 sayılı yazınız.
AB Kültür ve Turizm Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılmak üzere, 29 Ekim 2014

tarihinde İtalya’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür
ve Turizm Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet
etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Sabancı Üniversitesinden:
SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sabancı Üniversitesine bağlı fakültelerde

yürütülecek lisans eğitim ve öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sabancı Üniversitesine bağlı fakültelerde yürütülen

lisans programlarının eğitim, öğretim ve uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Kurul: Sabancı Üniversitesi Akademik Kurulunu,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Anadal diploma programı: Kayıtlı olunan lisans diploma programını,
ç) Çift anadal diploma programı: Kayıtlı olunan anadal diploma programının yanı sıra,

buna ek olarak, Sabancı Üniversitesinde kayıtlı olunan ikinci bir lisans diploma programını,
d) Fakülte: Sabancı Üniversitesi fakültelerini,
e) Fakülte yönetim kurulu: Sabancı Üniversitesinin ilgili fakültesinin yönetim kurulunu,
f) Fakülte kurulu: Sabancı Üniversitesinin ilgili fakültesinin kurulunu,
g) Mütevelli Heyeti: Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ğ) Ortak program: Fakülteye kabul edilen öğrencilerin bir lisans diploma programına

geçmeden önce Sabancı Üniversitesinde aldıkları derslerden oluşan programı,
h) Öğrenci: Lisans öğrenimi için fakülteye kayıtlı öğrenciyi,
ı) Öğrenci Kaynakları Birimi: Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimini,
i) Rektör: Sabancı Üniversitesi Rektörünü,
j) SÜ Kredisi: Ulusal Kredi Sistemi çerçevesinde belirlenen Sabancı Üniversitesi Kre-

disini,
k) Üniversite (SÜ): SabancıÜniversitesini,
l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenim dili
MADDE 5 – (1) SÜ’de öğrenim dili İngilizce’dir. Ancak, Akademik Kurul tarafından

onaylanan dersler Türkçe olarak verilir.
Akademik yıl
MADDE 6 – (1) Bir akademik yıl, her biri on dört haftalık sonbahar ve ilkbahar dö-

nemlerinden oluşur. Ayrıca, Akademik Kurulun onayı ile yaz dönemi açılabilir. Yaz döneminin
süresi yedi haftadır. Dönem sonu sınavları bu süreye dahil değildir.

(2) Akademik Kurul tarafından onaylanan akademik takvimde; başvuru, ücretler, kayıt
ve sınavlar ile mezuniyet işlemlerine ilişkin tarihler belirlenir.
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Kontenjanlar ve öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Lisans diploma programlarına alınacak öğrenci sayıları Mütevelli He-

yeti tarafından belirlenir.
(2) SÜ lisans diploma programlarının ilk yılına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

(ÖSYM) tarafından yapılan sınav ile öğrenci kabul edilir. Yurt dışından öğrenci kabulü kapsa-
mında başvuran ve SÜ tarafından ilan edilen koşulları taşıyan adayların başvuruları, fakülte
yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

(3) SÜ lisans diploma programlarına yatay geçiş yolu ile kabul, 24/4/2010 tarihli ve
27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve SÜ tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
gerçekleşir.

(4) Üniversiteye öğrenci kabulü ile ilgili başvurular, akademik takvimde belirtilen sü-
reler içinde Öğrenci Kaynakları Birimine yapılır.

(5) SÜ ile diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan işbirliği anlaşması kapsa-
mında SÜ’ye kabul edilen öğrenciler, belirli bir süre için tam zamanlı öğrenci statüsünde kabul
edilirler. Bu öğrencilere, öğrenim süresinin sonunda kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları
gösteren transkript verilir.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından veya SÜ’nün bir diğer lisans dip-

loma programından gelen yatay geçiş başvuruları, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve SÜ tarafından belirlenen esaslar ve kon-
tenjanlar çerçevesinde ilgili fakülte yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.

(2) SÜ ile eşdeğer eğitim programları uygulayan ve YÖK tarafından tanınan diğer yük-
seköğretim kurumlarından SÜ’ye yatay geçiş başvurusu yapanların, Yükseköğretim Kurum-
larında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçeve-
sinde aşağıdaki koşulları da sağlaması gerekir:

a) Başvuru sırasında yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsünde kayıtlı olmak ve
herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş olmak.

b) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerden Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul
edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen
düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler ile eğitim dili tamamiyle İngilizce olan yük-
seköğretim kurumlarından başvuran öğrenciler İngilizce sınavından muaftır. İngilizce muafiyeti
sağlayamayan adayların kabul aldıkları takdirde, SÜ tarafından düzenlenen İngilizce dil ölçme
sınavından başarılı olmaları gerekir. Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların,
programa devam edebilmek için temel geliştirme yılını başarı ile tamamlamaları gerekir. SÜ
tarafından yapılan İngilizce dil ölçme sınavında daha önce başarılı olan ve sınavı takip eden
iki yıl içinde yatay geçiş ile kabul edilen öğrenciler, SÜ tarafından düzenlenen İngilizce dil
ölçme sınavından muaf tutulurlar.

(3) SÜ bünyesinde yer alan fakülteler ve diploma programları arası yatay geçişlerde;
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-
melik hükümleri ve SÜ esasları uygulanır.

(4) Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri hesabına daha önce öğrenim gör-
düğü süreler de katılır.

(5) Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin daha
önce almış oldukları derslerden hangilerinin sayılacağı, kredileri, notları ve geçiş yaptıkları
diploma programındaki hangi derslere karşılık geleceği fakülte yönetim kurulu tarafından
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belirlenir. SÜ bünyesinde yer alan fakülteler ve diploma programları arası yatay geçişi kabul
edilen öğrencilerin, daha önceki diploma programında aldığı dersler, kredileri ve notları ile
birlikte yeni diploma programında geçerli olur.

(6) Diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı iken SÜ'de daha önce özel öğrenci sta-
tüsünde ders alan öğrencilerin; SÜ'ye yatay geçiş yapmaları halinde, sadece diğer yükseköğ-
retim kurumunda kayıtlı oldukları derece programında kabul edilen ve transkriptlerinde yer
alan dersleri SÜ'deki diploma programına sayılır.

(7) Öğrencinin mevcut üniversitesine kayıt olduğu yıldaki ÖSYM tarafından yapılan
merkezi sınavda aldığı yerleştirme puanı, geçmek istediği programın taban puanına eşit veya
yüksek olması durumunda; öğrenci, yatay geçiş için başvuru yapabilir. Temel Geliştirme Yı-
lında veya birinci sınıfın ilk dönemine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, İngilizce muafiyetini
sağlayamaması durumunda, Temel Geliştirme Yılına kayıt olmaları gerekir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) İlgili fakülte yönetim kurulu tarafından belirlenmiş başvuru koşullarına

sahip bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olanlar, lisans diploma programlarında
verilen dersleri özel öğrenci olarak alabilir. Özel öğrenci statüsünde başvuran adaylardan öğ-
retim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öncelikle ilgili fakültenin İn-
gilizce düzeyine ilişkin belirlediği koşulları yerine getirmiş olmaları gerekir. Bu öğrencilere,
talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren
transkript verilir. Bu belge diploma veya derecelendirme değildir. Özel öğrenciler SÜ öğrencisi
sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. SÜ diploma programlarında kayıtlı olan
öğrenciler, özel öğrenci statüsünde ders alamazlar.

İngilizce dil ölçme sınavı
MADDE 10 – (1) SÜ lisans diploma programlarına ÖSYM tarafından yapılan merkezi

sınav ile kabul edilen tüm öğrenciler, SÜ İngilizce dil ölçme sınavına girerler. Bu sınavda
yeterli başarıyı gösteremeyen veya bu sınava girmeyen öğrenciler ile SÜ tarafından eşdeğerli-
liği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine SÜ tarafından
belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyemeyen öğrenciler temel geliştirme yılına kayıt
yaptırır.

Üniversiteye ilk kayıt işlemleri
MADDE 11 – (1) Lisans diploma programlarına kabul edilen öğrenciler ile özel öğ-

renciliği kabul edilenler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, gerekli belgeleri Öğrenci
Kaynakları Birimine teslim ederek Üniversiteye ilk kayıt işlemini yapmak zorundadırlar. Kayıt
için gereken belgeler SÜ tarafından duyurulur. Adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üni-
versite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak
ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Dosya açtırma olarak adlandırılan ilk kayıt işle-
mi, geçerli mazereti olan öğrencinin noter onaylı vekaletname ile vekil tayin ettiği kişi tarafın-
dan da yaptırılabilir. Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan öğrenciler kayıt hakkından vaz-
geçmiş sayılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların veya gerçeğe aykırı beyanda bu-
lunduğu tespit edilenlerin kayıtları, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Dönem kayıtları
MADDE 12 – (1) Öğrenciler her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen sü-

reler içinde, ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkanların-
dan yararlanmak için gerekli ücretleri ödedikten sonra, danışmanlarının görüşünü alarak, ders
kayıtlarını yapmak ve dönem kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(2) Sonbahar ve ilkbahar dönem kayıtları süresinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen
öğrenciler ders ekleme-bırakma süresi içinde kayıt yapabilir. Ders ekleme-bırakma süresi sona
erdikten sonra kayıt yapamazlar. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda,
ders ekleme-bırakma süresi bitiminden itibaren iki hafta içinde başvurması koşulu ile fakülte
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yönetim kurulu kararı ve Rektörün onayı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir. Mazeretli kayıt
yaptıran öğrencilerin, Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri de yerine ge-
tirmeleri zorunludur.

(3) Dönem kaydını yapmadığı için kayıtsız kalan öğrenci, fakülte yönetim kurulu tara-
fından mazeretinin kabul edilmesi sonucunda, en erken izleyen dönem başından itibaren kay-
dını yenileyebilir. Bu öğrencilerin ilgili akademik yıla ait ödemekle yükümlü oldukları dönem
öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödemesi ve
Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri de yerine getirmeleri zorunludur. Öğ-
rencinin kayıtsız kaldığı dönemler öğrenim süresine sayılır.

(4) Lisans diploma programlarına kayıtlı ve mezuniyet yılında olan öğrenciler, ders ka-
yıtları süresince, Öğrenci Kaynakları Birimine danışmanlarının görüşünü ve dersin öğretim
üyesinin onayını içeren dilekçe ile başvurmaları koşuluyla en fazla üç adet lisansüstü derse, li-
sans ders yükü kapsamında kayıt yaptırabilirler. Bu şekilde kayıt yaptırılan derslerden lisans
diploma programı yükümlülüklerine sayılmayacak olanlar dahi lisans ders yükü kapsamında
alınabilir. Lisans programı ders yüküne sayılan lisansüstü dersler, ileride lisansüstü programın
ders yüküne sayılamaz.

Ders ekleme-bırakma
MADDE 13 – (1) Sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde derslerin başladığı haftayı takip

eden ikinci hafta içinde, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, öğrenciler kayıt yaptırdıkları
derslerde değişiklik yapabilir. Ders ekleme-bırakma olarak adlandırılan bu süreçte öğrenciler,
danışmanlarının görüşünü alarak istedikleri ders değişikliklerini bizzat yapmak zorundadır.
Ders ekleme-bırakma süresinden sonra yapılmak istenen değişiklikler, yalnızca fakülte yönetim
kurulunun öğrencinin mazeretini uygun görmesi ile gerçekleşir. Ders ekleme-bırakma işlemleri
bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen ders yükü kuralları çerçevesinde yapılır. Yaz
döneminde ders ekleme-bırakma yapılmaz.

Danışmanlık
MADDE 14 – (1) Her öğrenciye, Üniversiteye ilk kaydını yaptırdıktan sonra danışman

atanır. Danışmanın görevi; öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkartmak, öğreniminin de-
vamında izleyeceği diploma alanını bilinçli olarak seçmesi konusunda yol göstermek, akademik
durumunu izlemek, kayıt, ders ekleme-bırakma, ders saydırma ve dersten çekilme işlemlerinde
mezuniyete kadar rehberlik etmektir.

Ders programları
MADDE 15 – (1) Lisans ders programlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler; her

dönem başında, her bir lisans diploma programı için dekan tarafından görevlendirilen program
koordinatörlerinin, yapılacak değişikliklerin öğrencinin programını nasıl etkileyeceğine ve
daha önce alınan derslerin denkliğine yönelik önerileri dikkate alınarak, fakülte kurulu tara-
fından belirlenir.

(2) Diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerin alınması; öğrencinin
gerekçeli açıklamasına dayanılarak, fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Zorunlu, seçmeli ve ön şart dersleri
MADDE 16 – (1) Lisans diploma programlarında verilen dersler zorunlu ve seçmeli

olarak iki gruba ayrılır. Öğrenciler, kayıtlı oldukları diploma programının zorunlu derslerini
almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler, öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda alabileceği ders-
lerdir. Ön şartı bulunan bir dersin alınabilmesi için ön şart dersinin başarılmış olması ya da
dersi veren öğretim üyesinin onayı gerekir. Ön şart dersleri ve koşulları, ilgili fakülte kurulu
tarafından belirlenir.

Derslerin kredi değerleri
MADDE 17 – (1) Derslerin kredi değerleri, AKTS ve SÜ kredisi olarak düzenlenir.
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(2) Lisans derslerinin kredi değerleri ilgili fakülte kurulu tarafından belirlenir. Yaz dö-
neminde her ders için sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde yapılan toplam ders saati kadar ders
yapılır.

Ders yükü
MADDE 18 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin top-

lam SÜ kredisi değeridir.
(2) Sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde alınabilecek ders yükü 20 SÜ kredisi, yaz dö-

neminde ise 8 SÜ kredisidir. Ancak öğrenciler durumlarına ve diploma programı gereklerine
göre istedikleri takdirde bu ders yüklerinin altında ders alabilirler.

(3) Öğrenim süresinin altıncı dönemini tamamlayan ve mezuniyet yılında olan öğren-
ciler, ders kayıtları sırasında yazılı taleplerini kayıtlı oldukları fakültelere yaparak, ders yükle-
rini danışmanlarının görüşü ve fakülte yönetim kurulu kararı ile sonbahar ve ilkbahar dönem-
lerinde en fazla bir ders artırabilirler. Yaz dönemi sonunda mezuniyete hak kazanacak öğrenciler
ise ders yüklerini en fazla üç ders olmak üzere 10 SÜ kredisine kadar artırabilirler.

Sınavlar
MADDE 19 – (1) Öğrenciler, her ders için düzenlenebilecek ara sınav/sınavlar dışında,

dönem sonu sınavına da girmek zorundadır.
(2) Dönem sonu sınavı yerine, öğretim üyesinin isteği ve dersin niteliğine göre öğren-

ciye proje de yaptırılabilir.
(3) Her ders için öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, dönem sonu sınavı ve bü-

tünleme sınavlarına ilişkin bilgiler, dönem başında öğretim üyesi tarafından belirlenir ve öğ-
rencilere bildirilir.

(4) Dersin öğretim üyesince geçerli görülen bir nedenle, ara sınav veya dönem sonu sı-
navlarına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı verilir. Bütünleme sınavları için mazeret sınavı
düzenlenmez.

(5) Dönem sonu ve bütünleme sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
(6) Bir öğrenciye aynı günde ikiden fazla dönem sonu sınavı verilmez.
(7) Akademik Kurul tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde bütünleme sınavları

düzenlenir.
(8) Öğretim üyeleri, ilgili dekanın onayını almadan dönem sonu ve bütünleme sınavının

zamanını ve tarihini değiştiremez.
(9) Dönem sonu sınavı yerine düzenlenecek mazeret sınavı, izleyen dönemin ders kayıt

süresinin başlangıcından beş gün öncesine kadar yapılabilir. Bu durumda öğretim üyesi tara-
fından ilgili ders için I notu verilir. I notunun harf notuna çevrilmesi ile ilgili olarak, bu Yönet-
meliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hükümler uygulanır.

(10) Sınav kâğıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren iki yıl süreyle fakültede saklanır
ve ikinci yılın sonunda imha edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç on beş iş gü-

nü içinde, yazılı olarak fakülte dekanlığına başvurarak, ara sınav, dönem sonu sınavı veya bü-
tünleme sınavı kağıdının tekrar incelenmesini isteyebilir. Dekan tarafından dilekçenin kendisine
iletilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde, ilgili öğretim üyesi, sınav kağıdını inceleyerek
sonucu dekana bildirir. Notlarda yapılacak düzeltme, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hü-
kümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Değerlendirme ve notlar
MADDE 21 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, dönem içi çalışmalarının,

ara sınavlarının ve dönem sonu sınavlarının sonuçlarına göre, ilgili öğretim üyeleri tarafından
belirlenir. Dersin değerlendirme esasları, dönem çalışması, ara sınav ile dönem sonu sınavla-
rının ağırlığı, dönem başında öğrenciye bildirilir. Dersler bu Yönetmelik hükümlerine göre de-
ğerlendirilir. Not ortalamasına dahil edilen dersler için en az geçer not D, not ortalamasına
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dahil edilmeyen dersler için ise S’dir. Akademik takvimde belirtilen sürede öğretim üyesi ta-
rafından not takdir edilmeyen ve not ortalamasına dahil edilen dersler F, not ortalamasına dahil
edilemeyen dersler U notu olarak işlem görür. Notlarda yapılacak düzeltme, 24 üncü madde
çerçevesinde gerçekleştirilir. Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

a)
Harf Notu Katsayı

A 4.0
A- 3.7
B+ 3.3
B 3.0
B- 2.7
C+ 2.3
C 2.0
C- 1.7
D+ 1.3
D 1.0
F 0

(2) Diğer notların kullanım alanları aşağıda açıklanmıştır;
a) I notu (eksik): Dersin devam yükümlülüklerini yerine getirdiği halde, mazereti ne-

deniyle, ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan veya dönem sonu sınavına giremeyen
öğrencilerin; dönem sonu sınavı tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde, mazeretlerini belirten
belgeleri, talep dilekçesi ile birlikte dersin öğretim üyesine iletmeleri ve taleplerinin öğretim
üyesi tarafından uygun görülmesi halinde verilen nottur. Öğrencinin mazeretini belirten belgeler
ve talep dilekçesi, ilgili fakülte tarafından, en geç akademik takvimde not girişleri için son gün
olarak belirtilen tarihe kadar, Öğrenci Kaynakları Birimine iletilir. Belirtilen tarihe kadar ilgili
belgelerin, Öğrenci Kaynakları Birimine iletilmemesi halinde; dersin notu, not ortalamasına
dahil edilen dersler için F, not ortalamasına dahil edilmeyen dersler için U olur. Öğrencinin, I
notu aldığı dersten, öğretim üyesi tarafından belirlenen sürede gerekli çalışmaları tamamlaması
veya belirtilen tarihte dönem sonu sınavına girmesi, bunların sonucunda dersten geçer not ala-
maması halinde ise yine öğretim üyesi tarafından belirtilen tarihte bütünleme sınavına girerek
bir not alması gerekir. İlgili fakülte, I notlarının harf notuna dönüşümleri için en geç bir sonraki
dönemin ders kayıtlarından üç gün öncesine kadar olmak üzere belirlediği I notu dönüşüm
tarihlerini, karar ile Öğrenci Kaynakları Birimine iletir. Kararda belirtilen tarihe kadar, tüm sı-
nav hakları kullanılarak bir harf notuna dönüştürülmeyen I notu; not ortalamasına dahil edilen
dersler için F, not ortalamasına dahil edilmeyen dersler için U notuna dönüşür.

b) P notu (devam eden): Not ortalamasına dahil edilmeyen dersleri başarı ile sürdüren
öğrencilere verilir.

c) S notu (yeterli): Not ortalamasına dahil edilmeyen derslerde başarılı olan öğrencilere
verilir.

ç) U notu (yetersiz): Not ortalamasına dahil edilmeyen derslerde başarısız olan öğren-
cilere verilir.

d) T notu (transfer): ÖSYM tarafından yapılan giriş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere,
daha önce almış oldukları ve eşdeğerliliği fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler
için veya SÜ'de kayıtlı iken diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde almış
oldukları ve eşdeğerliliği fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler için verilir.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı bulunmadığı sürede özel öğrenci statüsünde ders
alan öğrencilerin, bu derslerinin eşdeğerliliği kabul edilmez.

e) W notu (çekilmiş): Öğrencinin sonbahar ve ilkbahar dönemleri için akademik tak-
vimde ilan edilen süreler içerisinde ve derslerin başlamasından itibaren en geç onuncu haftanın
son iş gününe kadar, öğretim elemanının ve danışmanlarının görüşü ile çekilmesine izin verilen
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dersler için kullanılır. Bir öğrenciye bir dönemde en çok iki dersten ve öğrenimi süresince en
çok altı dersten çekilme izni verilir. Öğrenciler, W notu alınmış olan dersler dahil, tekrarlamakta
oldukları veya yaz döneminde kayıtlı oldukları derslerden çekilemez.

f) NA notu (devamsız): Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere
verilir. NA notu ortalama hesaplarında not ortalamasına dahil edilen dersler için F, not ortala-
masına dahil edilmeyen dersler için U notu gibi işlem görür.

g) P, S, U, T ve W notları: Not ortalaması hesaplarına katılmaz.
Not ortalamaları
MADDE 22 – (1) Öğrencinin bir dersten aldığı toplam puan, ilgili dersin SÜ kredisi

ile aldığı notun katsayısının çarpımı sonucunda elde edilir. Dönem not ortalaması hesabında,
ilgili dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam puan, alınan derslerin SÜ kredi top-
lamına bölünür. Genel not ortalaması, öğrencinin SÜ’ye girişinden itibaren kayıt yaptırdığı
derslerin tümü dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Elde edilen ortalamalar, virgülden
sonra iki hane olarak gösterilir. Ancak, akademik başarı sıralama hesaplamaları virgülden son-
raki tüm haneler dikkate alınarak yapılır. Genel not ortalaması hesabında tekrar edilen dersler-
den alınan en son not dikkate alınır. Öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler transkriptte göste-
rilir.

Notların açıklanması ve not belgeleri
MADDE 23 – (1) Öğretim üyeleri tarafından akademik takvimde belirtilen süre içinde

verilen notlar, Öğrenci Kaynakları Biriminin sorumluluğunda olan öğrenci kayıtlarına işlen-
dikten sonra, akademik durumu belirten dönem karnesi ile açıklanır. SÜ’de öğrenim gören tüm
öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten başlayarak, öğrenimleri süresince al-
dıkları dersler, notları ve akademik durumları transkript üzerinde gösterilir ve bu belge öğren-
cinin talebi üzerine Öğrenci Kaynakları Birimi tarafından düzenlenir.

Notlarda maddi hata
MADDE 24 – (1) İlan edilmiş olan bir ders notundaki maddi hatanın düzeltilmesi, ilgili

öğretim üyesinin başvurusu üzerine fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Ders
notlarında, herhangi bir dönemde yapılan maddi hatanın, en geç izleyen dönemin ders kayıtla-
rına kadar düzeltilmiş olması gerekir.

Devam zorunluluğu
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin aldıkları ders, uygulama ve proje çalışmalarının tümüne

devam etme zorunlulukları vardır. Öğrencilerin devam durumu ilgili öğretim üyesi tarafından
izlenir.

Başarılı öğrenciler
MADDE 26 – (1) Herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması en az 2.00 ve üzeri

olan öğrenciler başarılı sayılır. Herhangi bir dönem sonunda en az 15 SÜ kredilik ders yükü
ve F, U veya NA notu almamış olmak koşulu ile dönem not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan-
lar onur öğrencisi, 3.50 ve daha fazla olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır.

Başarısız öğrenciler
MADDE 27 – (1) Herhangi bir dönem sonunda genel not ortalamaları 2.00’ın altında

olan öğrenciler sınamalı sayılır.
(2) İki veya daha fazla dönem üst üste genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğren-

ciler devam eden sınamalı sayılır.
Derslerden muafiyet
MADDE 28 – (1) ÖSYM tarafından yapılan sınav ile SÜ’ye kayıt yaptıran öğrenciler-

den, daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olup burada
almış oldukları derslerden muaf olmak isteyenlerin, Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten
itibaren on beş gün içinde, transkriptleri ve bir dilekçe ile ilgili fakülteye başvurmaları gerekir.
Söz konusu derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması
gerekir. Öğrencilerin daha önce almış oldukları ve eşdeğerliliği fakülte yönetim kurulu tara-
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fından kabul edilen derslerden, muafiyet için verilen T notu, genel not ortalaması ve dönem
not ortalaması hesabına katılmaz. Bu şekilde muaf olunan ders sayısına göre, öğrenim süre-
sinden kaç dönem düşüleceği de fakülte yönetim kurulu kararında belirtilir. SÜ’de lisans öğ-
renimine devam ederken; ÖSYM sınavı ile tekrar SÜ’ye yerleştirilen ve yeni kayıt yaptıran
öğrencilerin, önceki kayıtlarında SÜ’de almış oldukları ve eşdeğer kabul edilmiş dersler, notları
ile birlikte geçerli olur.

(2) Birinci sınıf Üniversite derslerinden, Akademik Kurul Kararı ile muafiyet koşulları
belirlenenler için; ilan edilen tarihlerde başvuruda bulunan öğrencilerden, koşulları sağlayan-
ların muafiyetleri gerçekleştirilir.

(3) SÜ’de kayıtlı iken, diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde alı-
nan derslerin SÜ’deki diploma programına sayılması aşağıdaki kurallara göre yapılır:

a) Alınacak olan dersin uygunluğuna ve diploma programı içindeki konumuna fakülte
yönetim kurulu karar verir.

b) Öğrencinin; muafiyet işlemi için, kayıtlı olduğu fakülteye izleyen dönemde başvu-
ruda bulunması gerekir. Eşdeğerliliği fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler T
notu ile öğrencinin SÜ’deki diploma program yükümlülüğüne sayılır.

c) Yaz döneminde, diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde alına-
bilecek dersler ile SÜ’de alınan derslerin kredi toplamı, 18 inci madde hükümlerine tabidir.

(4) Öğrencinin SÜ’de kayıtlı iken; özel öğrenci olarak aldığı dersler ile ulusal ve ulus-
lararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kuru-
mundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile kayıtlı
olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılır. Öğrencinin özel öğrenci ola-
rak alabileceği derslerin SÜ kredisi toplamı, öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programının
mezuniyet toplam SÜ kredisinin %12’sini geçmemek üzere; özel öğrenci olarak aldığı dersler
ile ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yük-
seköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların SÜ kredisinin toplamı; öğrencinin ka-
yıtlı olduğu diploma programının mezuniyet toplam SÜ kredisinin %33’ünü geçemez.

(5) Mezuniyet durumunda olan öğrenciler; mezuniyet dönemlerinde, üniversite dersleri
dışında almaları gereken dersin SÜ’de açılmaması durumunda, fakülte yönetim kurulu kararı
ile eşdeğerliliği onaylanan dersi diğer yükseköğretim kurumlarından alarak, T notu ile zorunlu
dersleri yerine saydırabilirler.

Ders tekrarı
MADDE 29 – (1) Öğrenciler daha önce geçer not almış oldukları dersi, aldıkları dönemi

izleyen en çok üç dönem içerisinde tekrarlayabilirler. Dönem sayısı hesabına öğrencinin izinli
olduğu dönemler ve yaz dönemleri katılmaz.

(2) Tekrarlanan ders doğrudan daha önce alınan dersin yerine sayıldığından, bu konuda
öğrencilerin ayrıca bir işlem yapması gerekmez.

(3) Daha önce aldığı derslerden F, U, NA veya W notu alan öğrencilerin ders tekrarında
aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

a) Birinci sınıfta verilen Üniversite derslerinin, Akademik Kurul Kararı ile aksi belir-
lenmedikçe, verildiği ilk dönemde alınması gerekir. Üniversite dersleri dışındaki dersler, her-
hangi bir dönemde tekrar alınabilir.

b) Programın zorunlu derslerinin, Akademik Kurul Kararı ile aksi belirlenmedikçe, me-
zuniyete kadar tekrar edilerek başarılması gerekir. Öğrenciler, seçmeli ya da sonradan prog-
ramdan çıkartılan derslerin yerine danışmanları tarafından uygun görülen başka dersleri alabi-
lirler. Kayıtlı olduğu diploma programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlamış ve diğer me-
zuniyet gereklerini yerine getirmiş öğrencilerin ders tekrarı yapmaları gerekmez.

(4) Tekrarlanan derslerde, daha önce alınmış olan dersin toplam puanı, genel not orta-
laması hesaplarından düşürülür ve en son dersin toplam puanı, genel not ortalaması hesapla-
malarına katılır; ancak öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler transkriptte gösterilir.
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Ders saydırma
MADDE 30 – (1) Farklı kod ile alınan seçmeli dersler ile sonradan programdan çıkartılan

dersler yerine alınan dersler, aşağıdaki kurallar çerçevesinde birbirinin yerine saydırılabilir:
a) Ders saydırma işleminde bir ders, yalnızca bir başka ders yerine saydırılabilir.
b) Aynı dönem içinde alınan dersler birbirinin yerine saydırılamaz.
c) Kayıtlı olunan ders, daha önceki dönemlerde alınan bir başka ders yerine saydırıla-

bilir.
ç) Ders saydırma, ancak seçmeli dersler ya da programdan çıkarılan dersler için olabilir.

Zorunlu dersler yerine ders saydırılamaz.
d) C veya daha yüksek not alınmış dersler yerine ders saydırılmaz.
e) C-, D+ veya D notu alınan bir ders yerine, bu notun alındığı dönemi izleyen en çok

üç dönem içerisinde, F, U, NA, W notu alınan bir ders yerine ise bu notun alındığı dönemi iz-
leyen herhangi bir dönemde başka bir ders saydırılabilir. Dönem hesabına yaz dönemi ile izinli
bulunulan dönemler katılmaz.

f) Her ikisi de daha önceki dönemlerde alınmış olan dersler için saydırma işlemi yapıl-
maz.

g) Diğer üniversitelerden T notu ile transfer edilen derslerin yerine ders saydırılabilir.
ğ) Öğrenci, ders saydırma isteğini danışmanının görüşünü alarak işlem yapılmak üzere

Öğrenci Kaynakları Birimine iletir. Ders saydırma istekleri, sonbahar ve ilkbahar dönemleri
için derslerin başlamasını takip eden onbirinci haftanın başı ve yedi haftalık yaz dönemi için
ise beşinci haftanın başı ile dönem sonu sınavlarının son iş günü arasındaki zaman aralığında
Öğrenci Kaynakları Birimine iletilir.

h) Ders saydırma işlemleri, daha önce alınmış olan dersin toplam puanının genel not
ortalaması hesaplarından düşürülüp en son alınan dersin toplam puanının bu hesaba katılması
suretiyle, kayıtlı bulunulan dönemin sonundaki genel not ortalaması hesaplanmasında kulla-
nılır; daha önceki dönemlere ait genel not ortalaması ve dönem not ortalaması hesaplarına etki
etmez. Ancak, öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler transkriptte gösterilir.

Öğrenim süresi
MADDE 31 – (1) SÜ’de lisans diploma programlarının normal öğrenim süresi dört

akademik yıldır. Tüm mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler, daha kısa sürede de mezun
olabilir.

(2) Lisans programlarını tamamlamak için tanınan azami öğrenim süresi yedi akademik
yıldır. Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi gereğince Üniversite tarafından belirlenen ödemekle yükümlü ol-
dukları dönem öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için gerekli ücretleri
ödedikten sonra öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

Yan dal onur programı
MADDE 32 – (1) Yan dal onur programları, ilgili fakülte kurulunun teklifi ve Akademik

Kurulun onayı ile düzenlenir.
(2) SÜ’de bir lisans diploma programına kayıtlı olan öğrenciler, bu lisans programına

ek olarak yan dal onur programına kayıt yaptırabilir. Yan dal onur programı bir lisans diploma
programı değildir. Bu programı tamamlayan öğrencilere bir sertifika verilir.

Çift anadal diploma programı
MADDE 33 – (1) Çift anadal diploma programları, ilgili fakülte kurulunun teklifi ve

akademik kurulun onayı ile düzenlenir.
(2) SÜ’de çift anadal uygulamasına açık olan bir lisans diploma programına, anadal

olarak kayıtlı öğrenciler, bu lisans diploma programına ek olarak, gerekli koşulları sağlamaları
halinde; çift anadal uygulamasına açık olan, en fazla bir diploma programına daha kayıt yap-
tırabilirler. Mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrencilere, kayıtlı oldukları çift anadal dip-
loma programının diploması verilir.
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Lisans diploması
MADDE 34 – (1) Lisans öğrencileri, en erken ortak programdaki ikinci dönemlerinde

ve en geç ortak programdaki son dönemlerinde, başvuru koşullarını sağlamaları halinde, aka-
demik takvimde belirtilen tarihlerde, mezun olmak istedikleri diploma programlarını seçmek
ve Öğrenci Kaynakları Birimine bildirmekle yükümlüdürler. Bu bildirimler; Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve
SÜ esaslarına göre değerlendirilir.

(2) Kayıtlı olduğu lisans diploma programının mezuniyet koşullarını ilgili dönem so-
nunda tamamlaması beklenen öğrenciler akademik takvimde belirtilen süreler içinde mezuniyet
isteklerini Öğrenci Kaynakları Birimine başvuru yaparak bildirir.

(3) Kayıtlı olduğu lisans diploma programının mezuniyet yükümlülüklerini yerine ge-
tirmiş ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanılan derslerin SÜ kredilerine göre
hesaplanmış genel not ortalaması ile alınan tüm derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış
genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrencilere SÜ lisans diploması ve AKTS’ye göre hazır-
lanmış diploma eki verilir.

(4) Diplomalar üzerinde, öğrencinin mezun olduğu lisans diploma programının adı bu-
lunur. Lisans diploma programına ait onaylanmış meslek unvanı varsa, bu bilgi öğrencinin is-
teği üzerine ayrıca yazılı olarak kendisine bildirilir.

(5) SÜ’den lisans diploması alabilmek için, öğrencinin yaz dönemi dışında en az son
iki dönemini SÜ lisans diploma programlarında tam zamanlı öğrenci olarak geçirmiş olması
gerekir.

(6) Kayıtlı olduğu lisans diploma programını tamamlayamayanların ön lisans diploması
almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğretimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayan-
ların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yö-
netmelik hükümlerine göre ve SÜ tarafından belirlenen aşağıdaki kurallar çerçevesinde ger-
çekleşir:

a) Öğrencinin ön lisans diploması almak için; bir diploma programına yerleşmiş olması,
Üniversitece belirlenen koşulları sağlaması gerekir.

b) Ön lisans diploması başvurusu ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından uygun bulunan
öğrencilere, ön lisans diploması düzenlenir.

Diploma kaybı ve yeni diploma hazırlanması
MADDE 35 – (1) Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, ulusal

bir gazetede ilan verilmesi, gereken ücretin ödenmesi ve dilekçe ile Üniversiteye başvurulması
koşuluyla, yeni diploma hazırlanır. Bu durumda diploma üzerine kayıp nedeniyle düzenlendi-
ğine ilişkin ibare yer alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali
MADDE 36 – (1) Öğrenciler, istedikleri zaman bir dilekçe ile Öğrenci Kaynakları Bi-

rimine başvurarak, Üniversiteden ayrılma veya 7 haftalık yaz dönemi kaydının iptali talebinde
bulunabilir. Bu durumdaki öğrencilerin ödeyecekleri ücretlere ve kayıtlı oldukları derslere iliş-
kin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Sonbahar ve ilkbahar dönemleri için akademik takvimde belirtilen ders kayıtlarının
son gününe kadar Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrenciden, ödemekle yükümlü ol-
duğu dönem öğrenim ücreti ve/veya Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için ödenmesi
gereken ücretler talep edilmez. Ödeme yapılmış ise, öğrenciye iade edilir. Ücret iadesinin ya-
pılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine
kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.
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b) Sonbahar ve ilkbahar dönemleri için derslerin başlamasını takip eden dördüncü haf-
tanın son iş gününe kadar Üniversiteden ayrılma, 7 haftalık yaz dönemi için derslerin başladığı
haftayı takip eden ikinci haftanın son iş gününe kadar yaz dönemi kaydının iptal edilmesi baş-
vurusu yapan öğrencinin, ödemekle yükümlü olduğu ücretin, sonbahar ve ilkbahar dönemleri
için dönem öğrenim ücretinin, yaz dönemi için kayıtlı olduğu ders ücretinin, %25’ini ödemesi
gerekir. Öğrenci ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %25’inden fazlasını öde-
mişse, fazla olan kısım öğrenciye iade edilir. Eksik kalan kısım var ise öğrenciden talep edilir.
Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olma-
ması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade
etmiş olması gerekir. Bu fıkrada belirtilen tarihten sonra yapılan başvurularda ödemekle yü-
kümlü olunan dönem öğrenim ücretinin tamamının ödenmesi gerekir.

c) Sonbahar ve ilkbahar dönemleri için derslerin başlamasını takip eden onuncu haftanın
son iş gününe kadar Üniversiteden ayrılma, 7 haftalık yaz dönemi için derslerin başladığı haf-
tayı takip eden ikinci haftanın son iş gününe kadar yaz dönemi kaydının iptal edilmesi başvu-
rusu yapan öğrencinin, ilgili dönemde kayıt yaptırmış olduğu dersler dönem kaydından düşü-
rülür. Bu tarihlerden sonra, Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrencinin, ilgili dönemde
kayıt yaptırmış olduğu dersler ve notları öğrencinin kayıtlarına geçirilerek; başvurusu, izleyen
dönem başı itibariyle işleme alınır.

ç) Üniversiteden herhangi bir nedenle ayrılan öğrencilerin, Üniversiteye kayıt sırasında
verdikleri belgelerin asıllarını alabilmeleri için kayıt sildirme işlemini tamamlamaları gerekir.

d) Üniversiteden ayrılan öğrencilere, Üniversiteye girişte alınan lise diplomasının aslı,
arkasına öğrencinin Üniversiteden ayrılış tarihi ve nedenini belirten bilgiler yazıldıktan sonra,
bir kopyası Üniversitedeki dosyasında saklanmak üzere iade edilir.

e) Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, Üniversiteye tekrar dönmek istemeleri halinde,
tüm yeni öğrenciler gibi, bu Yönetmelikte belirtilen öğrenci kabullerine ilişkin koşulları sağ-
lamaları gerekir.

İzinli sayılma gerekçeleri
MADDE 37 – (1) Öğrenciler; belgelemek koşulu ile sağlık, maddi, aile, kişisel, aka-

demik, beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle dönem izni için başvurabilirler. Gözaltına
alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk halinin takipsizlik ile sonuçlanması
ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat edenler, bu durumları sona erdikten sonra; izin başvu-
rusu yaparak, gözaltı ve tutukluluk halinde geçen süre için Üniversite Yönetim Kurulu kararı
ile izinli sayılabilirler.

İzin süreleri
MADDE 38 – (1) Lisans öğrencilerine bir defada en çok bir akademik yıl olmak koşulu

ile toplam dört dönem izin verilebilir. Fakülte Yönetim Kurulunun uygun görmesi üzerine öğ-
renci izinli sayılır. İzinli geçen süreler öğrenim sürelerine katılmaz.

İzin başvurusu
MADDE 39 – (1) İzin almak isteyen öğrenciler, izin gerekçesine ilişkin belgeleri de

ekleyerek bir dilekçe ile derslerin başlamasını takip eden 10 uncu haftanın son iş gününe kadar,
ilgili fakülte dekanlığına başvurur. Bu tarihten sonra gelen izin talepleri değerlendirmeye alın-
maz. İzin talebi, fakülte yönetim kurulu tarafından yapılan inceleme ve karar ile sonuçlandırılır.
İzin talebinin uygun görülmesi halinde, fakülte yönetim kurulu tarafından kararın onaylandığı
tarih, izin süresinin başlangıcı olarak kabul edilir.

İzinli ayrılma
MADDE 40 – (1) Derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününe

kadar izin başvurusu yapan ve başvurusu kabul edilen öğrencinin izninin işleme alınabilmesi
için, bir dönem izin aldıysa, o döneme ait ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin
%25’inin, bir akademik yıl izin aldıysa, o akademik yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim
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ücretinin %25’inin ödendiğini gösteren banka dekontunun Öğrenci Kaynakları Birimine ile-
tilmesi gerekir. Ödemelerde, izin başvurusunun yapıldığı tarihteki SÜ ödemeleri için belirlen-
miş miktar esas alınır. Öğrencinin ödemiş olduğu ücret; ödemekle yükümlü olduğu miktardan
fazla ise fazla olan kısım öğrenciye iade edilir. Öğrencinin izninin işleme alınabilmesi veya
ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olma-
ması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade
etmiş olması gerekir. Öğrencilerin dönem izni aldıkları dönemler için ödemiş oldukları ücretler,
sonraki dönem ücretlerine mahsup edilmez. Bu maddede belirtilen tarihten sonra yapılan baş-
vurularda ücret iade edilmez. Bu aşamada ödemekle yükümlü olunan dönem öğrenim ücretinin
tamamının ödenmesi gerekir.

(2) İzni onaylanan ve mali yükümlülüğünü yerine getiren öğrencinin ilgili dönemde al-
mış olduğu dersler dönem kaydından düşürülür.

(3) İzinli öğrencilerin, izinli oldukları sürede hangi öğrencilik haklarından ve Üniver-
sitenin sağladığı hangi imkanlardan yararlanabileceği Üniversitece belirlenir.

İzin dönüş
MADDE 41 – (1) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen dönemde, gerekli ücretleri

ödeyerek, Üniversitece belirlenen diğer yükümlülüklerini yerine getirerek ve ders kayıtlarını
yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Bunun yanında izni devam ederken Üniversiteye dön-
mek isteyen öğrencinin ders kayıtları başlamadan önce fakülte dekanlığına bir dilekçe ile baş-
vurması gerekir. Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile izinden geri dönen öğrencinin izinli sa-
yılacağı dönem için ödemiş olduğu ücret, kayıt yaptırdığı dönem için ödemekle yükümlü ol-
duğu dönem öğrenim ücretinden düşülür.

Disiplin işlemleri
MADDE 42 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri ve SÜ tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Burslar
MADDE 43 – (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların dağıtımı, Rektör

tarafından atanan bir komite tarafından ve SÜ tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleşti-
rilir.

Ücretler
MADDE 44 – (1) Yıllık ücretler, her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından be-

lirlenir. Öğrenim ücretini ve Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için ödenmesi gereken
ücretleri her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapıl-
maz.

(2) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin de, öde-
mekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Bu öğrencilere herhangi
bir ücret iadesi yapılmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Üniversite Akademik Kurulunun kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 46 – (1) 8/1/2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sabancı

Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Sabancı Üniversitesinden:
SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sabancı Üniversitesi enstitülerinde yürütü-

lecek lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sabancı Üniversitesi enstitülerinde yürütülen yüksek

lisans ve doktora programlarının eğitim, öğretim ve uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Kurul: Sabancı Üniversitesi Akademik Kurulunu,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik

Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Enstitü: Sabancı Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünü,
d) Enstitü yönetim kurulu: Sabancı Üniversitesinin ilgili enstitüsünün yönetim kurulunu,
e) Enstitü kurulu: Sabancı Üniversitesinin ilgili enstitüsünün kurulunu,
f) Mütevelli Heyeti: Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
g) Öğrenci: Lisansüstü öğrenimi için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
ğ) Öğrenci Kaynakları Birimi: Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimini,
h) Rektör: Sabancı Üniversitesi Rektörünü,
ı) SÜ Kredisi: Ulusal kredi sistemi çerçevesinde belirlenen Sabancı Üniversitesi Kre-

disini,
i) Üniversite (SÜ): Sabancı Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Öğrenim dili
MADDE 5 – (1)  Üniversitede öğrenim dili İngilizce’dir, ancak Akademik Kurul tara-

fından onaylanan dersler Türkçe olarak sunulur.
(2) Akademik Kurul Kararı ve Mütevelli Heyeti onayı ile Türkçe eğitim veren prog-

ramlar açılabilir.
Akademik yıl
MADDE 6 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az on dört haftalık sonbahar ve ilkbahar

dönemlerinden oluşur. Bazı lisansüstü programlarda süresi enstitü yönetim kurulu tarafından
belirlenen zorunlu yaz dönemi de bulunabilir. Dönem sonu sınavları belirtilen sürelere dahil
değildir. Ayrıca, Akademik Kurulun onayı ile açılacak isteğe bağlı yaz döneminde de lisansüstü
dersler verilebilir.

(2) Akademik Kurul tarafından onaylanan akademik takvimde başvuru, kayıt, ücretler,
sınavlar, mezuniyet işlemlerine ilişkin tarihler belirlenir.
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Kontenjanlar ve öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları enstitülerin önerisi

ve Rektörün onayı ile belirlenir.
(2) Bir adayın yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için lisans diplomasına,

doktora programına kabul edilebilmesi için lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip
olması gerekir. Yüksek lisans programına, başvuru sırasında halen bir lisans programına kayıtlı
adayların;  doktora programına başvuru sırasında halen bir lisans veya tezli yüksek lisans prog-
ramına kayıtlı adayların, öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin Üniversiteye ilk
kayıtları için ilân edilen sürenin sonuna kadar tamamlamaları gerekir.

(3) Üniversite enstitülerinde lisansüstü programların koordinasyonu, ilgili enstitü mü-
dürünün önerisi ve Rektörün onayı ile her bir enstitü için, enstitü kurulu tarafından atanacak
bir enstitü yönetim kurulu tarafından yürütülür.

(4) Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ilgili enstitü ta-
rafından en az üç veya beş öğretim üyesinden oluşan bir kabul jürisi kurulur.

(5) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru için adayların sağlaması ge-
reken koşullar ve belgeler (transkript, referans mektubu, neden lisansüstü eğitimi yapmak is-
tediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri) enstitü tarafından be-
lirlenerek Akademik Kurul tarafından onaylanır. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran
adaylar için ALES belgesi istenip istenmeyeceği ve isteniyorsa ALES taban puanı enstitü ta-
rafından karara bağlanır. Başvuru koşullarında yer alan ALES taban puanı, tezli yüksek lisans
programları için 55 puandan az olamaz. Yükseköğretim Kurulunca ALES’e eşdeğer kabul edi-
len sınavlar da ALES yerine kullanılabilir. Kabul jürisi; tezli veya tezsiz yüksek lisans progra-
mına başvuran adayları, belirlenmiş olan başvuru koşullarına göre değerlendirerek, adayların
programa kabulü konusundaki önerilerini oluşturur. Kesin kabul, ilgili enstitü yönetim kurulu
kararında yer alan jüri önerilerinin, Rektör tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara
tebliğ edilir. Enstitünün kesin kabul kararında, adayın tezli veya tezsiz hangi yüksek lisans
programına kabul edildiği belirtilir.

(6) Doktora programlarına lisans derecesi ile başvuranların 80 puandan, tezli yüksek
lisans derecesi ile başvuranların 55 puandan az olmamak koşulu ile enstitülerin belirlemiş ol-
duğu ALES standart puanını sağlamaları gerekir. Tezli yüksek lisans derecesi ile doktoraya
başvuracak olanların, doktora programlarına kabulünde enstitülerin belirlemiş olduğu ALES
puanının yanısıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, mülakat ve gerekli görüldüğünde
yapılacak yazılı bilim sınavı sonucu da değerlendirilir. Yükseköğretim Kurulunca ALES’e eş-
değer kabul edilen sınavlar da ALES yerine kullanılabilir. Lisans derecesiyle doktora progra-
mına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir
puana sahip olmaları gerekir. Başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (not dö-
küm belgesi, referans mektubu, neden lisansüstü yapmak istediğini belirten kompozisyon, ulus-
lararası standart sınavlar ve benzeri) enstitü tarafından belirlenir ve Akademik Kurul tarafından
onaylanır. Kesin kabul, ilgili enstitü yönetim kurulu kararında yer alan jüri önerilerinin, Rektör
tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara tebliğ edilir.

(7) Yabancı uyruklu adayların kabul şartları ilgili enstitü yönetim kurulları tarafından
belirlenir ve Akademik Kurul tarafından onaylanır.

(8) Herhangi bir lisansüstü programına başvuran öğrencinin, Üniversite tarafından eş-
değerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce sınavlarının birinden yine Üniversite
tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgelemesi veya Üniversitenin düzenlediği
İngilizce dil ölçme sınavında başarılı olması gerekir. İngilizce dil ölçme sınavında yeterli
başarıyı sağlayamayan öğrenciler, temel geliştirme yılında öğrenim görür. Anadili İngilizce
olan ülkelerin vatandaşlarının lisansüstü programlarına başvuru yapmaları durumunda, İngi-
lizce dil yeterlilikleri ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
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(9) Doktora programlarına başvuran adayların; anadilleri dışında İngilizce, Almanca,
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden
merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşde-
ğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması zorunlu
olup, bu asgari puanın girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesi, enstitü
tarafından belirlenir ve Akademik Kurul tarafından onaylanır.

(10) Üniversite mezunları, mezuniyetlerini takiben iki yıl içinde Üniversite lisansüstü
programlarına  kabul edilirse İngilizce dil ölçme sınavından muaf tutulur.

(11) Tezli yüksek lisans programını Üniversitede üstün başarı ile bitirenler jüri kararı
ile doktora programına kabul için gereken bilim sınavından muaf tutulabilir. Bunun için adayın
doktora programına süresi içinde başvurmuş olması gerekir.

(12) Üniversite  ile diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar kapsa-
mında Üniversiteye kabul edilen öğrenciler, belirli bir süre için, tam zamanlı öğrenci statüsünde
kabul edilirler. Bu öğrencilere, öğrenim süresinin sonunda, kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları
notları gösteren transkript verilir.

Tezli yüksek lisans programından doktora programına geçiş
MADDE 8 – (1) Üniversitede tezli yüksek lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler,

geçiş yapmak istedikleri dönemin ders kayıtlarından önce lisans derecesiyle doktora programına
doğrudan geçiş için başvurabilirler. Başvuran öğrencilerin, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde
tanımlanan doktora programlarına kabul koşullarını sağlaması ve geçişlerinin ilgili enstitü yö-
netim kurulu tarafından karara bağlanması gerekir.

Yüksek lisans programları arasında geçiş
MADDE 9 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındaki geçişler, enstitü

yönetim kurulu onayı ile yapılır. Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda en az bir dönemini ta-
mamlamış olması ve geçmek istediği dönem için belirlenen programın asgari başvuru koşul-
larını sağlaması gerekir. Bu durumda, tezli ve tezsiz yüksek lisans programında alınan enstitü
yönetim kurulu tarafından uygun bulunan dersler geçmek istediği tezli veya tezsiz yüksek lisans
programındaki derslerin yerine sayılır.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan diğer yükseköğ-

retim kurumlarından Üniversiteye veya Üniversitedeki programlar arasındaki yatay geçiş baş-
vuruları; lisansüstü programında en az bir dönemi başarı ile tamamlamış ve başvuru sırasında
kayıtlı öğrenci olmak koşulu ile enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.  Yurt dışından
alınmış lisans/yüksek lisans diplomasının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması ge-
rekir. Yatay geçiş yolu ile kabul edilmek için, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fık-
rasında tanımlanan kabul jürisinin olumlu kararı ve enstitünün onayı gerekir. Kabul jürisi; farklı
üniversiteden gelen öğrencinin kredi eşdeğerlik değerlendirmesini yapar ve öğrencinin ilgili
yükseköğretim kurumundaki başarısının derecesini ve İngilizce dil bilgisini değerlendirmesinde
göz önünde tutar. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri hesabına, daha önce öğrenim
gördükleri süreler de katılır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) İlgili enstitü tarafından belirlenen başvuru koşullarına sahip bir yük-

seköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler,
lisansüstü programda verilen dersleri özel öğrenci olarak alabilir. Özel öğrenci statüsünde baş-
vuran adayların; öncelikle ilgili enstitünün İngilizce seviyesine ilişkin olarak belirlediği şartları
yerine getirmiş olması gerekir. Daha sonra Üniversiteye lisansüstü öğrenci olarak kabul
edilenlerin özel öğrenci iken almış oldukları derslerden ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile
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uygun görülenler notları ile birlikte transfer edilir. Bu öğrencilere talep etmeleri durumunda,
kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren not döküm belgesi verilir.
Bu belge, diploma veya dereceyi gösteren belge yerine geçmez. Özel öğrenciler Üniversitenin
öğrencisi sayılmaz ve öğrenci haklarından yararlanamazlar. Üniversitenin diploma program-
larında kayıtlı olan öğrenciler, özel öğrencilik statüsünde ders alamazlar.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 12 – (1) Kabul edildikleri lisansüstü programı izleyebilmek için eksiklikleri

olduğu belirlenen adaylar bilimsel hazırlık programına alınır. Bilimsel hazırlık programının
süresi iki dönemi aşamaz ve bu programda geçirilen süre lisansüstü programlardaki süreler dı-
şındadır.

(2) Bilimsel hazırlık programını; süresi içinde, enstitü yönetim kurulu tarafından belir-
lenen tüm derslerden en az D notu ve 2.00 genel not ortalaması (GNO) ile tamamlayan öğrenci
lisansüstü programa başlayabilir. Ancak; bilimsel hazırlık programı sırasında öğrenci, enstitü
yönetim kurulu kararı ile kabul edildiği lisansüstü programa yönelik dersler alabilir.

(3) Adayın bilimsel hazırlık programı için aldığı derslerin kredileri, öğrencinin kabul
edildiği lisansüstü programda kullanılamaz.

Üniversiteye ilk kayıt işlemleri
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler ile özel öğrenciliğe

kabul edilenlerin akademik takvimde belirlenen süreler içinde, gerekli belgeleri Öğrenci Kay-
nakları Birimine teslim ederek Üniversiteye ilk kayıt işlemini yaptırmaları gerekir. Kayıt için
gereken belgeler Üniversite tarafından duyurulur. Adaylardan istenen belgelerin aslı veya ens-
titü   tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak
ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Dosya açtırma olarak adlandırılan ilk kayıt işle-
mi, geçerli mazereti olan öğrencinin noter onaylı vekaletname ile vekil  tayin ettiği kişi tara-
fından da yaptırılabilir. Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan öğrenciler kayıt hakkından vaz-
geçmiş sayılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların veya gerçeğe aykırı beyanda bu-
lunduğu tespit edilenlerin, kayıtları, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Dönem kayıtları
MADDE 14 – (1) Öğrenciler her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen sü-

reler içinde, ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkanların-
dan yararlanmak için gerekli ücretleri ödedikten sonra, danışmanlarının uygun görüşünü alarak,
ders kayıtlarını yapmak ve dönem kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. İsteğe bağlı yaz döne-
minde sadece ders alacak öğrencilerin kayıt yaptırması gerekir.

(2) Sonbahar, ilkbahar ve zorunlu yaz dönemi kayıtları süresinde kayıt işlemlerini ger-
çekleştirmeyen öğrenciler ders ekleme-bırakma süresi içinde  kayıt yapabilir. Ders ekleme-bı-
rakma süresi sona erdikten sonra kayıt yaptırılmaz. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti ol-
ması durumunda, ders ekleme-bırakma süresi bitiminden itibaren iki hafta içinde başvurması
koşulu ile enstitü yönetim kurulu kararı ve Rektörün onayı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir.
Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri
de yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Dönem kaydını yapmadığı için kayıtsız kalan öğrenci,  enstitü yönetim kurulu ta-
rafından mazeretinin kabul edilmesi sonucunda, en geç  mazeretli kayıt süresi bitimine kadar
kaydını yenileyebilir. Bu öğrencilerin ilgili akademik yıla ait ödemekle yükümlü oldukları dö-
nem öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödeme-
leri ve Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.
Öğrencinin kayıtsız kaldığı dönemler, öğrenim süresine sayılır.
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Ders ekleme-bırakma
MADDE 15 – (1) Sonbahar, ilkbahar ve zorunlu yaz dönemlerinde derslerin başladığı

haftayı takip eden ikinci hafta içinde öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilir.
Ders ekleme-bırakma olarak adlandırılan bu süreçte öğrencilerin, danışmanlarının onayını ala-
rak istedikleri ders değişikliklerini bizzat yapmaları gerekir. Ders ekleme-bırakma süresinden
sonra yapılmak istenen değişiklikler, yalnızca enstitü yönetim kurulunca, öğrencinin mazere-
tinin uygun görülmesi üzerine yapılabilir. İsteğe bağlı yaz döneminde ders ekleme-bırakma
yapılmaz.

Danışmanlık
MADDE 16 – (1) Her öğrenciye, programa kabulünden itibaren ilgili enstitü yönetim

kurulu tarafından bir akademik danışman atanır. Akademik danışmanın görevi, öğrencinin ki-
şisel gelişimi yanında, akademik durumunu izlemek, kayıt, ders ekleme-bırakma ve ders say-
dırma işlemlerinde rehberlik etmektir.

(2) Tezli yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler için ilgili enstitü yönetim kurulu
tarafından, en geç ikinci dönemin sonuna kadar tez danışmanı atanır. Tez çalışmasının niteli-
ğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır. Tez da-
nışmanı öğretim üyeleri veya ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen niteliklere sahip öğ-
retim görevlileri arasından seçilir.

(3) Doktora programında kayıtlı öğrenciler için ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından,
en geç üçüncü dönemin başına kadar tez danışmanı atanması zorunludur.  Tez danışmanı öğ-
retim üyeleri arasından seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerek-
tirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip
olması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Ders programları ve ders yükü
MADDE 17 – (1) Lisansüstü ders programlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler

her dönem başında enstitü yönetim  kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin diğer yükseköğ-
retim kurumlarında verilmekte olan dersleri alması, öğrencinin akademik  danışmanının ge-
rekçeli açıklamasına dayanarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Öğrencilerin isteğe bağlı yaz döneminde Üniversitede alabilecekleri en fazla ders
yükü yedi  kredidir.

Derslerin kredi değerleri
MADDE 18 – (1) Derslerin kredi değerleri, AKTS ve SÜ kredisi olarak düzenlenir.
(2) Bir lisansüstü dersin SÜ kredisi, haftalık ders saatinin 1.0 katı ile haftalık uygulama

saatinin 0.5 katının toplamıdır. Bir dersin AKTS kredi değeri ise; Yükseköğretim Yeterlilikler
Çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi,
beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü temsil eder. Lisansüstü
derslerinin kredi değerleri, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. İsteğe bağlı yaz
döneminde her ders için, sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde yapılan toplam ders saati kadar
ders yapılır.

Sınavlar
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin, her ders için düzenlenebilecek ara sınav/sınavlar dı-

şında, dönem sonu sınavına da girmeleri gerekir.
(2) Dönem sonu sınavı yerine, öğretim üyesinin isteği ve dersin niteliğine göre öğren-

ciye proje de yaptırılabilir.
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(3) Dersin öğretim üyesince geçerli görülen bir nedenle,  ara sınav veya dönem sonu
sınavına  girmeyen  öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

(4) Bütünleme sınavları için mazeret sınavı düzenlenmez.
(5) Bütünleme sınavları Akademik Kurul tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde

düzenlenir.
(6) Öğretim üyeleri, ilgili enstitü müdürünün onayını almadan dönem sonu ve bütün-

leme sınavının zamanını ve tarihini değiştiremez.
(7) Dönem sonu sınavı yerine düzenlenecek mazeret sınavı, izleyen dönemin ders kayıt

süresinin başlangıcından dört gün öncesine kadar yapılabilir. Bu durumda öğretim üyesi tara-
fından ilgili ders için I notu verilir. I notunun harf notuna çevrilmesi ile ilgili bu Yönetmeliğin
21 inci  maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hükümler uygulanır.

(8) Sınav kağıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren iki yıl süreyle enstitüde saklanır
ve ikinci yılın sonunda imha edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç on beş iş gü-

nü içinde, yazılı olarak enstitü müdürlüğüne başvurarak, ara sınav, dönem sonu sınavı veya
bütünleme sınavı kağıdının tekrar incelenmesini isteyebilir. Enstitü müdürü tarafından dilek-
çenin kendisine iletilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde, ilgili öğretim üyesi, sınav
kağıdını inceleyerek sonucu  enstitü müdürüne bildirir. Notlarda yapılacak düzeltme, bu Yö-
netmeliğin 24 üncü maddesi çerçevesinde gerçekleştirilir.

Değerlendirme ve notlar
MADDE 21 – (1) Dersler, bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir ve öğren-

cilerin aldıkları her ders için bu madde kapsamında notlandırma  yapılır. Öğrencilerin dersler-
deki başarı durumları, dönem içi çalışmalarının, ara sınavlarının ve dönem sonu sınavlarının
sonuçlarına göre ilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenir. Öğrenciye dersin ne şekilde değer-
lendirileceği, dönem çalışması, ara sınavlar ile dönem sonu sınavlarının ağırlığının ne olacağı
o dönemin başında bildirilir. Bir dersten başarılı sayılmak için en az geçer not,  not ortalamasına
dahil edilen  dersler için C, not ortalamasına dahil edilmeyen dersler için S’dir. Akademik tak-
vimde belirtilen sürede öğretim üyesi tarafından not takdir edilmeyen ve not ortalamasına dahil
edilen dersler F, not ortalamasına dahil edilmeyen dersler U notu olarak işlem görür. Notlarda
yapılacak düzeltme, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi çerçevesinde gerçekleştirilir. Harf not-
ları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

a)
Harf Notu Katsayı
A 4.0
A- 3.7
B+ 3.3
B 3.0
B- 2.7
C+ 2.3
C 2.0
C- 1.7
D+ 1.3
D 1.0
F 0
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(2) Ayrıca diğer  notların kullanım alanları aşağıda açıklanmıştır;
a) I notu (eksik): Dersin devam yükümlülüklerini yerine getirdiği halde, mazereti ne-

deniyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan veya dönem sonu sınavına giremeyen
öğrencilerin; dönem sonu sınavı tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde; mazeretlerini belirten
belgeleri talep dilekçeleri ile birlikte dersin öğretim üyesine iletmeleri ve taleplerinin dersin
öğretim üyesince uygun görülmesi halinde verilen nottur. Öğrencinin mazeretini belirten  bel-
geler ve  talep dilekçesi ilgili enstitü tarafından, en geç akademik takvimde not girişleri için
son gün olarak belirtilen tarihe kadar Öğrenci Kaynakları Birimine iletilir. Belirtilen tarihe ka-
dar ilgili belgelerin, Öğrenci Kaynakları Birimine iletilmemesi halinde; dersin notu, not orta-
lamasına dahil edilen dersler için F, not ortalamasına dahil edilmeyen dersler için U notu olur.
Öğrencinin I notu aldığı dersten, öğretim üyesi tarafından belirlenen sürede gerekli çalışmaları
tamamlaması ve belirtilen tarihte dönem sonu sınavına girmesi, bunların sonucunda dersten
geçer not alamaması halinde ise yine öğretim üyesi tarafından belirtilen tarihte bütünleme sı-
navına girerek bir not alması gerekir. İlgili enstitü, I notlarının harf notuna dönüşümleri için
en geç bir sonraki dönemin ders kayıtlarından üç gün öncesine kadar olmak üzere belirlediği I
notu dönüşüm tarihlerini, karar ile Öğrenci Kaynakları Birimine iletir. Kararda belirtilen tarihe
kadar, tüm sınav hakları kullanılarak bir harf notuna dönüştürülmeyen I notu; not ortalamasına
dahil edilen dersler için F, not ortalamasına dahil edilmeyen dersler için U notuna dönüşür.

b) P notu (devam eden): Not ortalamasına dahil edilmeyen ders ve tez çalışmalarını ba-
şarı ile sürdüren öğrencilere verilir.

c) S notu (yeterli): Not ortalamasına dahil edilmeyen derslerde ve tez çalışmalarında
başarılı olan öğrencilere verilir.

ç) U notu (yetersiz): Not ortalamasına dahil edilmeyen derslerde ve tez çalışmalarında
başarısız olan öğrencilere verilir.

d) T notu (transfer): Üniversiteye diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan
veya Üniversitede lisansüstü programa başlamadan önce bir yükseköğretim kurumunda ders
almış öğrenciler  için daha önce almış oldukları ve eşdeğerliği kabul jürisi tarafından kabul
edilen derslere verilir. Ayrıca, Üniversitede kayıtlı iken diğer yükseköğretim kurumlarından
özel öğrenci statüsünde alınan ve eşdeğerliği enstitü tarafından kabul edilen dersler için de kul-
lanılır.

e) NA notu (devamsız): Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere
verilir. NA notu ortalama hesaplarında not ortalamasına dahil edilen dersler için F, not ortala-
masına dahil edilmeyen dersler için U notu gibi işlem görür.

f) P, S, U ve T notları: Not ortalaması hesaplarına katılmaz.
(3) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliği ve notların inti-

bakı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.
Not ortalamaları
MADDE 22 – (1) Öğrencinin bir dersten aldığı toplam puan, ilgili dersin SÜ kredisi

ile aldığı notun katsayısının çarpımı sonucunda elde edilir. Dönem not ortalaması (DNO) he-
sabında; ilgili dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam puan, alınan derslerin SÜ
kredisi toplamına bölünür. Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin Üniversiteye girişinden
itibaren kayıt yaptırdığı derslerin tümü dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Elde edilen
ortalamalar, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Ancak, akademik başarı sıralama hesap-
lamaları virgülden sonraki tüm haneler dikkate alınarak yapılır. GNO hesabında tekrar edilen
derslerden alınan en son not dikkate alınır. Öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler transkriptte
gösterilir.
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Notların açıklanması ve not belgeleri
MADDE 23 – (1) Öğretim üyeleri tarafından akademik takvimde belirtilen süre içinde

verilen notlar, Öğrenci Kaynakları Biriminin sorumluluğunda olan öğrenci kayıtlarına işlen-
dikten sonra, akademik durumu belirten dönem karnesi ile açıklanır. Üniversitede öğrenim gö-
ren tüm öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdıkları tarihten başlayarak, öğrenimleri
süresince aldıkları dersler, notları ve akademik durumları transkript üzerinde gösterilir ve öğ-
rencinin talebi üzerine Öğrenci Kaynakları Birimi tarafından düzenlenir.

Notlarda maddi hata
MADDE 24 – (1) İlan edilmiş olan bir ders notunda yer alabilecek maddi hatanın dü-

zeltilmesi, ilgili öğretim üyesinin başvurusu üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından karara
bağlanır. Ders notlarında, herhangi bir dönemde yapılan  maddi hatanın, en geç izleyen dönemin
ders kayıt süresi başlamadan düzeltilmiş olması gerekir.

Devam zorunluluğu
MADDE 25 – (1) Öğrenciler, aldıkları bütün lisansüstü ders, tez, seminer ve proje ça-

lışmalarına devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devam durumu ilgili öğretim üyesi tarafın-
dan izlenir.

Başarı denetimi
MADDE 26 – (1) Herhangi bir dönem sonunda GNO’su en az 3.00 olan öğrenciler ba-

şarılı, GNO’su 3.00’ın altında olan öğrenciler sınamalı sayılır.
Derslerden muafiyet
MADDE 27 – (1) Daha önce bir yükseköğretim programından ders almış olan öğren-

ciler, aldıkları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Muafiyet için öğrencilerin, Üniversi-
teye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, transkriptleri ve bir dilekçe ile
ilgili enstitüye başvurmaları gerekir. Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınan
derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir. Öğ-
rencilerin daha önce almış oldukları, mezuniyet amacıyla kullanılmamış olan ve eşdeğerliği
kabul jürisi tarafından kabul edilen derslerden, muafiyet için verilen T notu, GNO ve DNO
hesabına katılmaz; Üniversitede alınan derslerin notları ise ortalama hesabına katılabilir. Bu
şekilde muaf olunan ders sayısına göre, azami öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği de
enstitü yönetim kurulu kararında belirtilir.

(2) Yüksek lisans programında kayıtlı iken daha sonra doktora programındaki dersler-
den muafiyet için alınan dersler, dönem kayıtlarından önce enstitü yönetim kurulu kararı ile
Öğrenci Kaynakları Birimine bildirilir.

(3) Daha önce Üniversitede özel öğrenci olarak kayıtlı iken ders almış öğrencilerin,
izleyen dönemlerde lisansüstü programa tam zamanlı öğrenci olarak kayıt hakkı kazanmaları
halinde, özel öğrenci iken aldıkları derslerden muafiyetleri ilgili enstitü tarafından değerlendi-
rilir.

Ders tekrarı
MADDE 28 – (1) Lisansüstü programlarda bir dersten F, U, NA, D, D+, C- notu alan

öğrencilerin,  bu dersi tekrar almaları gerekir. Öğrenciler, geçer not alamadıkları seçmeli ya da
sonradan programdan çıkartılan bu derslerin yerine danışmanları tarafından uygun görülen baş-
ka dersleri alırlar. Kayıtlı olduğu programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış ve diğer me-
zuniyet gereklerini yerine getirmiş öğrenciler için bu şart aranmaz. Tekrarlanan derslerde, daha
önce alınmış olan dersin toplam puanı, GNO hesaplarından düşürülür ve  en son alınan dersin
toplam puanı, GNO hesaplamalarına katılır. Ancak, öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler
transkriptte gösterilir. Notu B veya daha yüksek olan dersler tekrarlanamaz.
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Ders saydırma
MADDE 29 – (1) Aynı kod ile alınan dersler, ders tekrarı esasları çerçevesinde otomatik

olarak sayılır ve bu konuda öğrencilerin ayrıca bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Farklı kod
ile alınan  dersler ile sonradan programdan çıkartılan dersler yerine alınan dersler, aşağıdaki
kurallar çerçevesinde birbirlerinin yerine saydırılabilir:

a) Ders saydırma işleminde bir ders, yalnızca bir başka ders yerine saydırılabilir.
b) Aynı dönem içinde alınan dersler birbirinin yerine saydırılamaz.
c) B veya daha yüksek not alınmış dersler yerine ders saydırılmaz.
ç) Kayıtlı bulunulan dönemde alınan bir ders, daha önceki dönemlerde alınan bir ders

yerine saydırılabilir; her ikisi de daha önceki dönemlerde alınmış olan dersler için saydırma
işlemi yapılmaz.

d) Diğer üniversitelerden T notu ile transfer edilen derslerin yerine ders alınabilir. Bu
durumdaki öğrencilerin ders saydırma işlemlerini yapması gerekir.

e) Öğrenci, ders saydırma isteğini danışmanına iletir ve onaylandığı takdirde bu istek,
işlem yapılmak üzere öğrenci tarafından Öğrenci Kaynakları Birimine iletilir. Ders saydırma
istekleri; sonbahar, ilkbahar ve zorunlu yaz dönemleri yedi haftadan fazla olan programlar için
derslerin başlamasını takip eden on birinci haftanın başı ve zorunlu yaz dönemi yedi hafta olan
programlar ile isteğe bağlı yaz dönemi için ise beşinci haftanın başı ile dönem sonu sınavlarının
son iş günü arasındaki zaman aralığında Öğrenci Kaynakları Birimine iletilir.

f) Ders saydırma işlemleri,  daha önce alınmış olan dersin toplam puanının GNO he-
saplarından düşürülüp, en son alınan dersin toplam puanının  bu hesaba katılması suretiyle,
kayıtlı bulunulan dönemin sonundaki GNO hesaplanmasında kullanılır; daha önceki dönemlere
ait GNO ve DNO hesaplarına etki etmez. Ancak, öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler trans-
kriptte gösterilir.

g) Üniversitede kayıtlı iken, diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsün-
de alınan  derslerin Üniversitedeki programa sayılması aşağıdaki kurallara göre yapılır:

1) Alınacak olan dersin uygunluğuna ve diploma programı içindeki konumuna enstitü
yönetim kurulu karar verir.

2) Öğrencinin; ders sayımı için izleyen dönemin ders kayıtlarının son gününe kadar ka-
yıtlı olduğu enstitüye başvuruda bulunması gerekir. Eşdeğerliği enstitü yönetim kurulu tara-
fından kabul edilen dersler T notu ile öğrencinin Üniversitedeki programına sayılır.

3) Yaz döneminde, Üniversiteden alınan veya diğer yükseköğretim kurumlarından özel
öğrenci statüsünde alınabilecek derslerin SÜ kredi toplamı, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin
ikinci fıkrasında belirtilen ders yükü çerçevesinde  olabilir.

4) Öğrencinin, öğrenimi süresince özel öğrenci statüsünde alabileceği ders sayısı en
fazla üç olabilir. Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış olan özel an-
laşmalar kapsamında alınan dersler bu kapsamın dışındadır.

Ortak öğretim programları açılması
MADDE 30 – (1) Yurt dışındaki  yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak lisans-

üstü programlar 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğre-
tim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve
Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturulacak pro-
tokol ile  açılabilir. Öğrenim süreci, ilgili yönetmelik hükümlerine göre bu protokolde tanım-
lanır.
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Diplomalar
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süreler içinde mezuniyet

isteklerini Öğrenci Kaynakları Birimine başvuru yaparak bildirmesi gerekir.
(2) Kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programının mezuniyet yükümlülüklerinde  kul-

lanılan derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış genel not ortalaması ile alınan tüm derslerin
SÜ kredilerine göre hesaplanmış genel not ortalaması en az 3.00 olan, proje dersinde başarılı
olan ve ayrıca varsa programdan mezun olabilmek için diğer koşulları da sağlayan öğrencilere
tezsiz yüksek lisans diploması  ve AKTS’ye göre hazırlanmış diploma eki verilir.

(3) Kayıtlı olduğu tezli yüksek lisans programının mezuniyet yükümlülüklerinde  kul-
lanılan derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış genel not ortalaması ile alınan tüm derslerin
SÜ kredilerine göre hesaplanmış genel not ortalaması en az 3.00 olan, tez sınavında başarılı
olan, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan, ayrıca varsa
programdan mezun olabilmek için diğer koşulları da sağlayan öğrencilere SÜ tezli yüksek li-
sans diploması ve AKTS’ye göre hazırlanmış diploma eki verilir.

(4) Kayıtlı olduğu doktora programının mezuniyet yükümlülüklerinde  kullanılan ders-
lerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış genel not ortalaması ile alınan tüm derslerin SÜ kredi-
lerine göre hesaplanmış genel not ortalaması en az 3.00 olan, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi
ve tezi başarılı olan, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan, ayrıca
varsa programdan mezun olabilmek için diğer koşulları da sağlayan öğrencilere SÜ doktora
diploması ve AKTS’ye göre hazırlanmış diploma eki verilir.

(5) Diplomalar üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu programın adı bulunur. Lisans dip-
lomasını aldığı dalda yüksek lisans programını tamamlayan öğrencinin meslek unvanını belirten
yazılı belge öğrencinin isteği üzerine kendisine verilir.

(6) Üniversiteden lisansüstü diploması alabilmek için, öğrencinin, yurt dışındaki an-
laşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak lisansüstü programlarda kayıtlı
öğrenciler hariç olmak üzere,  son dönemini, Üniversitede tam zamanlı öğrenci olarak geçirmiş
olması gerekir. İsteğe bağlı yaz dönemi süresi son dönem süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(7) Kayıtlı olduğu doktora programında sunulan derslerden en az yedi dersi başarı ile
tamamlamış, ancak herhangi bir nedenle doktora programını tamamlayamayan öğrencilerin
bir yüksek lisans programına intibak ettirilmeleri, ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile
olur. Enstütü yönetim kurulu kararında, öğrencinin hangi derslerinin yüksek lisans programına
sayılacağı ve öğrenim süresinden kaç dönem harcamış kabul edileceği belirtilir.

Diploma kaybı ve yeni diploma hazırlanması
MADDE 32 – (1) Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, Türkiye

baskısı olan bir gazetede ilan verilmesi, gereken ücretin ödenmesi ve dilekçe ile Üniversiteye
başvurulması koşuluyla yeni diploma hazırlanır. Bu durumda, diploma üzerine, kayıp nedeniyle
düzenlendiğine ilişkin ibare yer alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans

Programın mezuniyet yükümlülükleri
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir SÜ kredisinden az

olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.
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(2) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlık süresi hariç aza-
mi  üç yıldır.

(3) Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olmak koşuluyla, en çok iki adet lisans dersi alabilir. Ayrıca, öğrenci, danışmanının önerisi üze-
rine enstitü yönetim kurulu kararıyla izlediği programın  mezuniyet yükümlülüğüne sayılmak
üzere Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden
de alabilir.

(4) Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi
gereğince Üniversite tarafından belirlenen ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücreti
ile Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödeyerek öğrenimlerine de-
vam etmek için kayıt yaptırabilirler.

Tez
MADDE 34 – (1) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci yüksek lisans derecesini

haketmek için bir tez hazırlayıp sunmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programlarındaki öğ-
renciler en geç üçüncü dönemin başından itibaren her dönem tez dersine kayıt yaptırmak zo-
rundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin tez
savunması tarihinden en geç bir ay önce atanır. Tez jürisi, üç veya beş öğretim üyesi veya ilgili
enstitü yönetim kurulunca belirlenen niteliklere sahip öğretim görevlilerinden oluşur. Jüride
yer alan öğretim üyelerinden/görevlilerinden biri öğrencinin tez danışmanıdır. Diğer jüri üye-
lerinden en az birinin Üniversite içindeki başka bir alandan veya başka bir yükseköğretim ku-
rumundan olması gerekir. Tez jürisinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı
jüri üyesi olamaz. Ayrıca bir de yedek üye belirlenir.

(3) Yüksek lisans tez çalışmasını belirtilen süre içinde tamamlayan öğrenci, yüksek li-
sans programına başlarken aksi belirtilmemiş ise, tezini İngilizce yazmak ve jüri önünde İngi-
lizce olarak savunmak zorundadır.

(4) Tez danışmanınca tezi onaylanan öğrencinin tezinin jüri üyesi sayısı kadar kopyası
tez danışmanının onayı ile birlikte tez danışmanınca ilgili enstitüye iletilir.

(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak
öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
kısmından oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(6) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme
kararını salt çoğunlukla verir. Jüri üyeleri çekimser oy kullanamaz. Jüri, alınan kararı en geç
üç gün içinde ilgili enstitüye yazılı tutanak ile bildirir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen
öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde savunur. Bu öğrenciler
düzeltme aldıkları dönemde kayıt yaptırmak zorundadır. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası
savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması
halinde; tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini
yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek tezli prog-
ramla ilişkisi sona erdirilir.

(7) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, kabul edilen yüksek lisans tezinin jüri
üyelerince imzalanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans
öğrencisi tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans

Programın mezuniyet yükümlülükleri
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz SÜ kredisinden az ol-

mamak koşulu ile en az on adet ders ile not ortalamasına dahil edilmeyen dönem projesi der-
sinden oluşur.

(2) Tezsiz yüksek lisans programının tamamlanma süresi bilimsel hazırlık ve isteğe
bağlı yaz dönemi hariç azami üç yıldır.

(3) Öğrenci, danışmanının  önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim  kurulu kararıyla izle-
diği programın mezuniyet yükümlülüğüne  sayılmak üzere SÜ dışındaki üniversitelerden li-
sansüstü ders alabilir.

(4) Öğrenci, dönem projesinin alındığı dönemde, dönem projesine kayıt yaptırmak ve
dönem sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(5) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, ilgili enstitü yönetim
kurulu kararı ile en çok üç adet lisans dersi alabilir.

(6) Not ortalamasına dahil edilen derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan,
ayrıca varsa programdan mezun olmak için diğer gerekli koşulları da sağlayan yüksek lisans
öğrencisi  tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

(7) Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi
gereğince, Üniversite tarafından belirlenen ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücreti
ile Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödeyerek öğrenimlerine de-
vam etmek için kayıt yaptırabilirler.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Ortak Yüksek Lisans

Amaç
MADDE 36 – (1) Birbirini tamamlar nitelikte iki dalda yüksek lisans derecesi alma

imkanı verecek bütünleşik olarak tasarımlanmış tezsiz ortak yüksek lisans programları açıla-
bilir.

Tezsiz ortak yüksek lisans programı açılması
MADDE 37 – (1) Tezsiz ortak yüksek lisans programı, ilgili enstitü yönetim kurulla-

rının önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile açılır.
Programın mezuniyet yükümlülükleri
MADDE 38 – (1) Tezsiz ortak yüksek lisans programı, toplam altmış SÜ kredisinden

az olmamak koşulu ile her iki diploma programından 10’ar adet ders olmak üzere toplam 20
adet ders ve not ortalamasına dahil edilmeyen proje çalışmasından oluşur.

(2) Tezsiz ortak yüksek lisans programının tamamlanma süresi bilimsel hazırlık süresi
hariç azami  üç yıldır.

(3) Öğrencinin programın süresi sonunda her iki diploma programının mezuniyet yü-
kümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılan derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış
genel not ortalamasının en az 3.00 olması, alınan tüm derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış
genel not ortalamasının en az 3.00 olması, not ortalamasına dahil edilen dersleri ile dönem pro-
jelerini başarı ile tamamlaması, ayrıca varsa programdan mezun olmak için diğer koşulları da
sağlaması gerekir.

(4) Öğrenci, danışmanının  önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla izlediği
programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders
alabilir.

30 Ekim 2014 – Sayı : 29160                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



(5) Öğrenci, dönem projesinin alındığı dönemde, dönem projesine kayıt yaptırmak ve
dönem sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(6) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, ilgili enstitü yönetim
kurulu kararı ile en çok üç adet lisans dersi alabilir.

(7) Tezsiz ortak yüksek lisans programının herhangi bir aşamasında, diploma program-
larının birisinden ayrılmak isteyen öğrencinin, Üniversitede sunulan diğer yüksek lisans prog-
ramlarına intibakı ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(8) Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi
gereğince Üniversite tarafından belirlenen ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücreti
ile Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödeyerek öğrenimlerine de-
vam etmek için kayıt yaptırabilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora

Programın mezuniyet yükümlülükleri
MADDE 39 – (1) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğ-

renciler için toplam yirmi bir SÜ kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, lisans
derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise en az kırk iki SÜ kredilik on dört adet ders ile dok-
tora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Doktora programında not ortalamasına dahil edilen dersleri tamamlama süresi; is-
teğe bağlı yaz dönemi hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için azami
iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise  üç yıldır. Doktora programını tamam-
lama süresi; isteğe bağlı yaz dönemi hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğren-
ciler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise azami dokuz yıldır.
SÜ kredili derslerini başarıyla bitiren, doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını  azami süreler sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sı-
navına giremeyen öğrenciye, tezini jüri önünde savunması için ilgili enstitü yönetim kurulu
tarafından, her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilebilir. Bu öğrencilerin al-
dıkları  ek süreler için dönem kayıtlarını yaptırmaları gerekir.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen azami süreler içinde gerekli koşulları ta-
mamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereğince Üniversite tara-
fından belirlenen ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkan-
larından yararlanmak için gerekli ücretleri ödeyerek öğrenimlerine devam etmek için kayıt
yaptırabilirler.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına kayıtlı öğrencilerden, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-
mayan öğrencilerin, talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Öğrenci, danışmanının önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, izlediği
programın ders yüküne sayılmak üzere, SÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarında verilmekte
olan  lisansüstü derslerden de alabilir.

(6) Lisans dersleri doktora mezuniyet yükümlülüklerine sayılmaz. Lisans derslerine ka-
yıtlar, öğrencinin doktora mezuniyet yükümlülüklerine sayılmayacak şekilde, ilgili enstitü yö-
netim kurulu kararı ile Öğrenci Kaynakları Birimi tarafından yapılır.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi

ile kabul edilen öğrenciler isteğe bağlı yaz dönemi hariç ilk beş dönem içinde, lisans derecesi
ile kabul edilen öğrenciler ise isteğe bağlı yaz dönemi hariç ilk yedi dönem içinde doktora ye-
terlik sınavına girmek zorundadır.
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(2) Doktora yeterlik sınavları, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından atanan, Üniver-
sitede sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından yürütülür. Doktora
yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere doktora yeterlik komitesi tarafından Üniversite ens-
titülerinin öğretim üyeleri arasından belirlenen jüri tarafından yapılır.

(3) Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınav-
lardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar ilgili enstitüye tutanakla yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde
bildirilir.

(4) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava
alınır. Sınavın yazılı veya sözlü kısımlarından herhangi birisinde başarılı olan öğrenci bir son-
raki dönemde sadece başarısız olduğu kısımdan sınava alınır.

(5) Doktora yeterlik komitesi, doktora yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yü-
künü tamamlamış olsa bile, toplam SÜ kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla aldığı ders-
lere ek olarak fazladan dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi ve tez önerisi savunması
MADDE 41 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, bir ay içinde

ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme ko-
mitesi; öğrencinin tez danışmanı olan öğretim üyesinden başka, ilgili alandan bir öğretim üyesi
ile farklı alandan bir öğretim üyesi olmak üzere toplam üç öğretim üyesinden oluşur. Komite
üyelerinin en fazla biri diğer yüksek öğretim kurumundan olabilir. İkinci tez danışmanının ol-
ması durumunda ikinci tez danışmanı tez izleme komitesi üyesi olamaz ancak komite toplan-
tılarına katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde ilgili enstitü yö-
netim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(2) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araş-
tırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi
önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, bu konuda hazırlayacağı yazılı raporu sözlü savunmadan
en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir ve verilen karar enstitüye tez önerisini izleyen üç gün içinde tutanakla bil-
dirilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenciler, talep etmeleri durumunda tez konusunu değiş-
tirmek için kayıtlı oldukları enstitüye başvurabilirler. Bu talep, enstitü yönetim kurulu tarafın-
dan değerlendirilir.

(5) Tez önerisi reddedilen veya tez konusu değişiklik talebi enstitü yönetim kurulu ta-
rafından uygun bulunan öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle
bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan ça-
lışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez
çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Tez
MADDE 42 – (1) Doktora tez önerisi savunmasında başarılı olan öğrenci en az bir dö-

nem sonra doktora tez savunmasına girebilir. Öğrenci, aksi belirtilmemiş ise, tezini İngilizce
olarak yazmak ve jüri önünde İngilizce olarak savunmak zorundadır.
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(2) Doktora tez jürisi; ilgili  enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin tez  savunması
tarihinden en geç bir ay önce atanır. Jüri,  üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğ-
retim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş
kişiden oluşur.

(3) Tez savunması, hazırlanan tezin jüriye teslim edilmesinden itibaren en geç bir ay
içinde yapılır. Tez savunma tarihi ve yeri, ilgili enstitü tarafından, tez savunma tarihinden en
az bir hafta önce ilan edilir ve tez enstitüde öğretim üyeleri tarafından incelemeye açık tutulur.
Tez savunması tez çalışmalarının takdimi ve bunu izleyen soru-cevap kısmından oluşur ve din-
leyicilere açıktır.

(4) Tez savunmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğun-
lukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bu kararı enstitüye tez savunmasını izleyen üç
gün içinde tutanakla bildirir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde
tezini jüri tarafından önerilen şekilde düzelterek, aynı jüri önünde yeniden savunur. Düzeltme
alan öğrencinin dönem kaydını yaptırması gerekir. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası sa-
vunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya
kayıtlı öğrencilerden, tezde başarılı olamayanlar için talep etmeleri ve  bu Yönetmeliğin 39 uncu
maddesinin dördüncü fıkrasındaki şartları sağlamaları halinde tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

(5) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, kabul edilen doktora tezinin jüri üye-
lerince imzalanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir
ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisi
diploma almaya hak kazanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali
MADDE 43 – (1) Öğrenciler, istedikleri zaman bir dilekçe ile Öğrenci Kaynakları Bi-

rimine başvurarak, Üniversiteden ayrılma veya isteğe bağlı yaz dönemi kaydının iptali talebinde
bulunabilir. Bu durumdaki öğrencilere, ücret ödemelerine ve kayıtlı oldukları derslere ilişkin
olarak uygulanacak hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Sonbahar, ilkbahar ve zorunlu yaz dönemleri için ders kayıtlarının  son gününe kadar
Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrenciden, ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim
ücreti ve/veya Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için ödemesi gereken  ücretler talep
edilmez. Ödeme yapılmış ise  öğrenciye  iade edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğren-
cinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite
tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

b) Sonbahar, ilkbahar ve zorunlu yaz dönemleri için derslerin başlamasını takip eden
dördüncü haftanın son iş gününe kadar  Üniversiteden ayrılma başvurusu veya isteğe bağlı yaz
dönemi için, derslerin başladığı haftayı takip eden ikinci haftanın son iş gününe kadar yaz dö-
nemi kaydının  iptal edilmesi talebini yapan öğrencinin,  ödemekle yükümlü olduğu dönem
öğrenim ücretinin %25'ini ödemesi gerekir. Öğrenci, ödemekle yükümlü olduğu dönem öğre-
nim ücretinin  %25'inden fazla ödemişse, fazla olan kısım öğrenciye iade edilir. Eksik kalan
kısım var ise öğrenciden talep edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye
karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan
mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Bu maddede belirtilen tarihten sonra
yapılan başvurularda ödemekle yükümlü olunan dönem öğrenim ücretinin tamamının ödenmesi
gerekir.
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c) Sonbahar, ilkbahar ve zorunlu  yaz dönemleri için derslerin başlamasını takip eden
onuncu haftanın son iş gününe kadar Üniversiteden ayrılma veya isteğe bağlı yaz dönemi veya
zorunlu yaz dönemi yedi hafta olan programlar için, derslerin başlamasını takip eden ikinci
haftanın son iş gününe kadar yaz dönemi kaydının iptal edilmesi başvurusu yapan öğrencinin,
ilgili dönemde kayıt yaptırmış olduğu dersler dönem kaydından düşürülür. Bu tarihlerden sonra
yapılacak başvurularda, öğrencinin kayıtlı olduğu dersler ve notları kayıtlarına  geçirilerek,
üniversiteden ayrılma talebi izleyen dönemin başı itibariyle işleme alınır.

ç) Üniversiteden herhangi bir nedenle ayrılan öğrencilerin, kayıt sildirme işlemini ta-
mamlamaları halinde, Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerin birer kopyaları Üni-
versitedeki dosyalarında saklanmak üzere asılları iade edilir.

d) Üniversiteden ayrılan öğrencilerin Üniversiteye tekrar dönmek istemeleri halinde,
tüm yeni öğrenciler gibi, bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenci kabullerine ilişkin koşulları
sağlamaları gerekir.

İzinli sayılma
MADDE 44 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, maddi, ailevi, kişisel, aka-

demik, yurtdışında eğitim, beklenmedik ani olaylar gibi nedenlerle dönem izni için başvurabilir.
Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk hali takipsizlik ile so-
nuçlanan ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat eden öğrenciler, ancak bu durumları sona er-
dikten sonra;  izin başvurusu yaparak gözaltı ve tutukluluk halinde geçen süre için Üniversite
Yönetim Kurulu kararı ile izinli sayılabilirler.

İzin süreleri
MADDE 45 – (1) Lisansüstü öğrencilerine bir defada en çok bir akademik yıl olmak

koşulu ile toplam dört dönem, zorunlu yaz dönemi olan programlar için toplam altı dönem izin
verilebilir.  Bilimsel hazırlık programında kayıtlı öğrenciler için en çok iki dönem izin verile-
bilir. İzinli geçen süreler öğrenim sürelerine dahil edilmez.

İzin başvurusu
MADDE 46 – (1) İzin almak isteyen öğrenciler; izin gerekçesine ilişkin belgeleri de

ekleyerek bir dilekçe ile, en geç dönem sonu sınavlarının başlangıç tarihinden dört hafta  önceki
son iş gününe kadar ilgili enstitü müdürlüğüne  başvurur. Bu tarihten sonra gelen izin talepleri
değerlendirmeye alınmaz. İzin talepleri,  ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve
karara bağlanır. İzin talebinin uygun görülmesi halinde, enstitü yönetim kurulu tarafından ka-
rarın onaylandığı tarih, izin süresinin başlangıcı olarak kabul edilir.

İzinli ayrılma
MADDE 47 – (1) Öğrencilerin Üniversiteden izinli ayrılmalarına ilişkin esaslar aşağıda

belirtilmiştir:
a) Derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar izin başvu-

rusu yapan ve başvurusu kabul edilen öğrencinin izninin işleme alınabilmesi için; bir dönem
izin aldıysa o döneme ait ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %25'ini, bir
akademik yıl izin aldıysa o akademik yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin
%25'ini ödemesi gerekir.

b) Derslerin başlamasını takip eden beşinci haftanın başı ile dönem sonu sınavlarının
başlangıç tarihinden dört hafta  önceki son iş gününe kadar izin başvurusu yapan ve başvurusu
kabul edilen öğrencinin izninin işleme alınabilmesi için; bir dönem izin aldıysa o döneme ait
ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %50'sini, bir akademik yıl izin aldıysa
o akademik yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %50’sini ödemesi gerekir.
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Bu tarihten sonra ilgili dönemin derslerinin son gününe kadar yapılan başvuruların zaruri gö-
rülerek değerlendirilmesi ve kabul edilmesi halinde, ödemekle yükümlü olunan dönem öğrenim
ücretinin tamamının ödenmesi gerekir, ücret iadesi yapılmaz.

c) İzin başvurusu yapan ve izni onaylanan öğrencinin, izninin işleme alınması ve öde-
mekle yükümlü olduğu miktardan fazla ödemiş olduğu ücretin iadesinin yapılabilmesi için;
Üniversiteye herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından
sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Öğrencilerin izin aldıkları
dönemler için ödemiş oldukları ücretler, sonraki dönem ücretlerine mahsup edilmez. İzni onay-
lanan ve ücret ödemesine ilişkin yükümlülüğünü yerine getiren öğrencinin ilgili dönemde almış
olduğu dersler dönem kaydından düşürülür.

ç) İzinli öğrencilerin, izinli oldukları süre içerisinde hangi öğrencilik haklarından ve
Üniversitenin sağladığı hangi imkanlardan yararlanabileceği Üniversitece belirlenir.

İzinden dönüş
MADDE 48 – (1) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen dönemde, gerekli ücretleri

ödemeleri ve Üniversitece belirlenen diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde, ders
kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Bunun yanında, izni devam ederken Üni-
versiteye dönmek isteyen öğrencinin, ders kayıtları başlamadan önce ilgili enstitü müdürlüğüne
bir dilekçe ile başvurması gerekir. Enstitü yönetim kurulunun onayı ile izinden geri dönen öğ-
rencinin,   ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinden, daha önce aynı dönem için
ödemiş olduğu izin ücreti düşülür.

Disiplin işlemleri
MADDE 49 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri ve Üniversitece belirlenen esaslar uygulanır.

Burslar
MADDE 50 – (1) Öğrencilere bursların dağıtımı, Rektör tarafından oluşturulan bir ko-

mite tarafından ve Üniversitece belirlenen esaslara göre yapılır.
Ücretler
MADDE 51 – (1) Yıllık ücretler, her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından be-

lirlenerek ilan edilir. Öğrencilerin belirlenen bu ücretleri ödemeleri gerekir. Öğrenim ücretini
ve Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için ödenmesi gereken  ücretleri, her dönem ba-
şında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz.

(2) Disiplin cezası  nedeni ile Üniversiteden uzaklaştırılan öğrencilerin; ödemekle yü-
kümlü oldukları dönem öğrenim ücretini  ödemeleri gerekir. Bu öğrencilere herhangi bir ücret
iadesi yapılmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Akademik Kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 53 – (1) 5/1/2014 tarihli ve 28873 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           :  27/10/2014

KARAR NO  :  2014/107

KONU            :  İstanbul ili, Üsküdar ilçesi Çengelköy Mahallesi,

                           1002 ada, 11 no.lu parseldeki gayrimenkulün özelleştirilmesi

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 17/9/2014 tarih ve 6515 sayılı yazısına isti-

naden;

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait iken İdarece tta Gayrimenkul A.Ş.’ye devrine

karar verilen; İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Çengelköy Mahallesi, Çaprazlı mevkii, 1002 ada, 11

no.lu parseldeki 925,00 m2 yüzölçümlü konut, yol ve park alanı imarlı gayrimenkulün, 4046

sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve

“Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihalesi sonucunda

İhale Komisyonunca;

1. “Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 2.165.000 (İkimilyonyüzaltmışbeşbin)

Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Sirkeci İplik Tekstil Petrol Ürünleri Transmarin

Turizm İnşaat Ticaret A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sirkeci İplik Tekstil

Petrol Ürünleri Transmarin Turizm İnşaat Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat

kaydedilmesine, 2.045.000 (İkimilyonkırkbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Aykut

MUŞ- Zafer MUŞ OGG’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aykut MUŞ- Zafer

MUŞ OGG’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine ge-

tirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.985.000 (Birmilyon-

dokuzyüzseksenbeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Mustafa HACIOSMANOĞLU’na

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mustafa HACIOSMANOĞLU’nun sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının

İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.900.000 (Birmilyondokuzyüzbin) Türk Lirası bedelle

dördüncü teklifi veren İlami AYAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İlami AYAZ’ın

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine” dair verilen kararın

onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

30 Ekim 2014 

PERŞEMBE 
Sayı : 29160 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmoud ve Aısha oğlu, 1963 doğumlu 

Suriye -Halep nüfusuna kayıtlı olan ZAKI JOUMA hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 
suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 09/09/2014 tarih ve 2014/958 Esas - 
2014/827 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 9253 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Meryem oğlu, 1977 doğumlu 

Suriye -Halep nüfusuna kayıtlı olan MAHMUD ELİBRAHİM ELNABHAN hakkında 5607 
Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 09/09/2014 tarih 
ve 2014/956 Esas - 2014/828 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK.nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 9254 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; 
1 - Ahmet- Hışfe oğlu, 1996 doğumlu Suriye-Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMED 

KARAAN, 
2 - Karim ve Fatwa oğlu, 1996 doğumlu Suriye-Halep nüfusuna kayıtlı olan HÜSEYİN 

HARMUŞ hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 
mahkememizin 27/05/2014 tarih ve 2014/630 Esas, 2014/533 Karar sayılı ilamı ile sanıklar 
hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 
olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 9255 
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Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No : 2009/284 
Karar No : 2011/193 
Davacı : K.H. 
Sanıklar : 1 - GURBANOW BEGENCH - Şhyhy ve Elecan oğlu, 1980 Sarat 

doğumlu 
  2 - OSHDYKOV SHAMYRAT- Gochkar ve Mary oğlu, 1968 Mary D.lu. 
Suç : Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, 

Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak 
Suç Tarihi : 27/03/2009 
Suç Yeri : İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE 
Karar Tarihi : 13/06/2011 
Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan sanıklar Gurbanow Begench ve Oshdykov Shamyrat 

haklarında mahkememize açılan kamu davasının yapılan duruşması sonucunda verilen karar 
gereğince, 

1- Sanıklar Gurbonov Bengenç, Oshdykov Shamyrat'ın uyuşturucu madde kullandıkları 
anlaşıldığından, sanıklar hakkında TCK.nun 191/2 maddesi gereğince TEDAVİ VE DENETİMLİ 
SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA, 

Sanıklar hakkında TCK.nun 191/3-4 maddesinin tatbikine, 
Karar verilmiş olup, mahkememizce verilen karar sanıkların yokluğunda verilmiş ve 

Türkiye'de adreslerinin bulunmaması nedeni ile yurt dışı talimatı ile tebliğ istenmiş ancak bugüne 
kadar herhangi bir cevap gelmediğinden karar tebliğ edilememiş olmakla, işbu karar 7201 sayılı 
Kanunun 29,30,31 müteakip maddeleri gereğince gıyabi hükmün sanıklara tebliğine, 

İlanın Resmi Gazete'de yayınlanmasından (15) gün sonra sanıklara tebliğ işleminin 
yapılmış sayılması, ilan masrafının mahkeme masrafı ile ilan ücretinin sanıklardan tahsil edileceği 
hususu ilanen tebliğ olunur. 9187 

————— 
Esas No : 2011/319 
Karar No : 2013/305 
Davacı : K.H. 
Sanık : ERDAL BAŞAR-Mehmet ve Güngör oğlu, 01.01.1979 Gaziantep 

doğumlu, Gaziantep, Şehitkami, Büyükpınar nüfusuna kayıtlı TC No 
40045308464 

Suç : Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi 
Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık 

Suç Tarihi : 31/07/2009 
Suç Yeri : İSTANBUL/KADIKÖY 
Karar Tarihi : 18/09/2013 
Yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı bulunan sanık Erdal Başar hakkında mahkememize 

açılan kamu davasının yapılan duruşması sonucunda verilen karar gereğince, 
1 - Sanığın üzerine atılı dolandırıcılık suçunun unsurları oluşmadığından sanığın üzerine 

atılı dolandırıcılık suçundan BERAATİNE, 
2 - Sanığın üzerine atılı olay tarihinde çalındı ve sahte düzenlenmiş çeki bilerek kullandığı 

anlaşıldığından eylemine uyan TCK. 204/1,62,53/1 -2-3,58 maddeleri gereğince 1 YIL 8 AY 
HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, 

Karar verilmiş olup, mahkememizce verilen karar sanık Erdal Başar'ın yokluğunda 
verilmiş, tüm aramalara rağmen sanığın açık adresinin tespiti yapılamamış olup, karar tebliğ 
edilemediğinden işbu karar 7201 sayılı Kanunun 29,30,31 müteakip maddeleri gereğince gıyabi 
hükmün sanık Erdal Başar'a tebliğine, 

İlanın Resmi Gazete'de yayınlanmasından (15) gün sonra sanığa tebliğ işleminin yapılmış 
sayılması, ilan masrafının mahkeme masrafı ile ilan ücretinin sanıktan tahsil edileceği hususu 
ilanen tebliğ olunur. 9188 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF ARAÇ VE HURDA MALZEME SATILACAKTIR 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN 

AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇLAR VE MUHTELİF HURDA 
MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA 
BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR. 

ARAÇLAR TRAFİĞE TESCİL EDİLEBİLİR. ASKERİ BOYA RENGİ (HAKİ) İLE 
TRAFİĞE ÇIKARILAMAZ. ASKERİ BOYA RENGİ BİR BAŞKA RENK İLE 
DEĞİŞTİRİLECEKTİR. YURTDIŞINA SATILAMAZ. BİR AY İÇERİSİNDE TRAFİĞE 
TESCİL ETTİRİLECEKTİR. 

MUHTELİF İŞ MAKİNESİ VE PARÇALARI MUHTELİF MARKA ARAÇ VE ARAÇ 
PARÇALARI, KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME, 
MUHTELİF ALÜMİNYUM, PASLANMAZ, DİZEL MOTOR, PVC VE PLASTİK MALZEME, 
TEZGAH, PİRİNÇ BAKIR RADYATÖR, PİK, JENERATÖR, KOMPRESÖR, SONDAJ 
BORUSU, SÖKÜMÜ EKONOMİK OLMAYAN MALZEMELER, ALAŞIMLI ÇELİK, TRAFO 
VE TRAFO PARÇALARI, AYIKLANMASI EKONOMİK OLMAYAN MALZEME, KUMAR 
MAKİNALARI, ÇELİK HALAT, AHŞAP VE KAMYON KASASI V.S. MALZEME 
HURDALARI. 

 
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE YERİ 
11 KASIM 2014 14.00 MERKEZ/ANKARA 
18 KASIM 2014 14.00 MERKEZ/ANKARA 
21 KASIM 2014 14.00 MERKEZ/ANKARA 
25 KASIM 2014 14.00 MERKEZ/ANKARA 
 
ŞARTNAMELER, ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA VE SATIŞ 

MÜDÜRLÜĞÜ, İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLE KIRIKKALE, ALİAĞA/İZMİR VE 
SEYMEN/İZMİT MKE HURDA MÜDÜRLÜKLERİNDEN TEMİN EDİLEBİLİR. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 
KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 
VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

GEÇİCİ VE KESİN TEMİNATLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA 
BELİRTİLEN KAPSAM VE ŞEKLE UYGUN OLACAKTIR. 

İŞLETMEMİZ 2886 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYIP, İHALEYİ YAPIP 
YAPMAMAKTA VEYA DİLEDİĞİNE YAPMAKTA VEYA İHALE MEVZUUNU 
PARÇALAYIP AYRI AYRI YAPMAKTA SERBESTTİR. 

DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ TELEFONLARIMIZA MÜRACAAT 
EDİLEBİLİR. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 – 0312 384 03 07-178-216 
ALİAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130 
KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 
SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126 9516/1-1 
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9.000 TON YARI MAMUL (TORBALI) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüze ait Yaş Çay Fabrikalarımızdan Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge 

Müdürlüğümüze 9.000 ton Yarı Mamul (torbalı) kuru çay nakliyesi hizmeti %20 artar-azalır 
opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale 
Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 
RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.11.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 

40 gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İstekliler çay fabrikası bazında, sevk edilecek yarı mamul (torbalı) çayın tamamına 

teklif vermek koşuluyla kısmi teklif verebilirler. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 9466/1-1 

—— • —— 
VAGON FABRİKASI ELEKTRİK SİSTEMİNİN YENİLENMESİ İŞİ (A.G. ELEKTRİK 

BUSBAR HATTI REVİZYONU-ELEKTRİK ENERJİ HATTI REVİZYONU) 
YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2014/139100 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 1 adet - Vagon fabrikası elektrik sisteminin 

yenilenmesi işi (A.G. elektrik busbar hattı revizyonu-elektrik enerji hattı revizyonu) teknik 
şartname ve resimlere yaptırılacaktır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 11/11/2014 - Saat: 14.00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
11/11/2014 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 9433/1-1 
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MUHTELİF SU SAYAÇLARI SATILACAKTIR 
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU): 
“MUHTELİF SU SAYAÇ SATIŞI” işinin, İZSU İhale Yönetmeliğinin 21.1.a maddesine 

göre Kapalı Teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

1 - İdarenin 
a) Adresi : Cumhuriyet Bulvarı No: 16   35250-Konak/İZMİR 
b) Telefon ve faks numarası : 232-2932000 / 232-2932831 
c) Elektronik posta adresi : ihale-vbarbaros@izsu.gov.tr 
2 - İhale konusu işin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 295229 Adet DN 20mm, 1155 adet DN 25mm, 1015 adet 

DN 40mmçapında, muhtelif markalardaki arızalı ve 
standart dışı kalmış 297.399 Adet ve yaklaşık 390.000 kg 
sayaç 

b) Yapılacağı yer : Gaziler Cad. No: 373 Halkapınar İZMİR adresindeki Sular 
İşletmesi 

c) Süresi  : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 (yüzyirmi) 
takvim günü. 

d) Tahmin edilen bedeli : 2.114.931,90 TL (KDV hariç) 
e) Geçici teminatı : 63.447,96 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16 K: 1 

Konak/İZMİR adresi 
b) Tarihi ve saati : 18.11.2014 günü saat 14:30’dur. 
c) İhalenin usulü : Kapalı Teklif Usulü (İZSU İhale Yönetmeliği/21.1.a) 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda 

sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. 
4.1. 2014 yılında alınmış, Kanuni ikametgah belgesi verilmesi ve Türkiye’de Tebligat için 

adres gösterilmesi, 
4.2. 2014 yılı içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi verilmesi, 
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış tüzel kişiliğin 

sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış 
olması gerekir.) 

4.2.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin 
herbirinin (4.2.1) veya (4.2.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
4.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil 
gazetesi bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin 
sirkülerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri 
Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

4.3.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
herbirinin (4.3.1) veya (4.3.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

4.4. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza 
beyannamesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış 
olması gerekir.) 

4.5. İdari şartnamede belirtilen ve örneği bulunan, geçici teminat mektubu veya geçici 
teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını 
gösteren makbuz, 

4.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 
noter tasdikli ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, (Pilot firmanın en çok hisseye sahip 
olması zorunludur. Ortakların hisse oranları Ortaklık Sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.) 

4.7. İdari Şartnamenin 16. Maddesinde yazılı esaslara göre ve şartname ekinde yer alan 
örneğine uygun düzenlenmiş teklif mektubu; 

4.8. İhale dosyası satın alındığına dair makbuz veya dekont, 
4.9. İhale tarihi itibariyle, idari şartnamenin 9. maddesinin (veya 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının) (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde 
belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin (idari şartname ekindeki örneğine uygun) taahhütname. 

5 - İhale dokümanı, İZSU Genel Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü Cumhuriyet 
Bulvarı No:16 Kat:1 Konak/İZMİR adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk 
Lirası) karşılığı İZSU Genel Müdürlüğü Muhasebe Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16 
Kat:2 Konak/İZMİR adresinden satın alınabilir. 

6 - Teklifler, en geç ihale tarihi ve saatine kadar İZSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve 
Arşiv Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Zemin kat Konak/İZMİR adresine elden 
teslim edebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Tekliflerin, İZSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şube Müdürlüğü’ne ihale saatinden 
önce ulaştırılması şarttır. Her ne sebeple olursa olsun Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

8 - Tekliflerin açılma zamanı için, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) kurumuna bağlı 
TRT-1 televizyonu saat ayarı esas alınacaktır. 

9 - İdaremiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp-yapmamakta, 
herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir. 

10 - İZSU İhale Yönetmeliği’ne www.izsu.gov.tr adresinden ulaşılabilir. 
İlan olunur. 9394/1-1 
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KUZEY MARMARA (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) OTOYOLU PROJESİ KURTKÖY-
AKYAZI (BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) KESİMİ (ASYA KESİMİ) YAP-İŞLET-DEVRET 

MODELİ KAPSAMINDA TÜM İSTEKLİLER ARASINDA 
KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE İLANI 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 

İHALE KONUSU 
İHALE DOSYASI 
SATIŞ BEDELİ 
(KDV DAHİL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
TUTARI 

İHALE 
TARİH/SAATİ 

Kuzey Marmara (3. Boğaz 
Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi 
Kurtköy-Akyazı (Bağlantı Yoları 
Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret 
Modeli Kapsamında Tüm 
İstekliler Arasında Kapalı Teklif 
Alma Usulü ile Yaptırılacaktır. 

50.000 TL 
25.000.000 TL 

(Yirmibeşmilyon 
Türk Lirası) 

06/03/2015 
10:30 

 
1 - “Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi Kurtköy-Akyazı 

(Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi”nin Şartname eki proje ve teknik şartnamelere göre 3996 sayılı 
Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 
yapım, işletim ve devri işine ait ihalesi; 06/03/2015 günü saat 10:30’da Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA A-Blok Giriş Katı 
Küçük Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı 
teklif alma usulüne göre yapılacaktır.  

2 - İHALENİN KONUSU: “Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi 
Kurtköy-Akyazı (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi”nin 3996 sayılı Kanun ve bu Kanunun 
Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul 
ve esaslar çerçevesinde, finansmanının temini, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme 
süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda Otoyolun her türlü borç ve 
taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak İdare’ye 
devredilmesidir. 

3 - İstekliler; ihale dosyasını 04/11/2014 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü 
İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat: 3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale 
dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 50.000 TL’dir. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, dosya 
bedeli olan (KDV Dahil) 50.000 TL.’yi Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve 
Raporlama Şubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında 
Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını 
alabileceklerdir.  

4 - Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 25.000.000 TL (Yirmibeşmilyon Türk 
Lirası)’dır. Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin 6. Maddesinde belirtilmiştir.  

5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale 
tarihinde saat 10:00’e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok 
Kat: 3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen 
gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul 
edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı 
esastır. 

6 - İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, İdari Şartnamenin 4. Maddesinde belirtilmiştir.  
7 - Anılan iş 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 

Usul ve Esaslar dahilinde yürütülecektir.  
8 - İdare Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu 

serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar. 
İlgilenenlere duyurulur. 9461/1-1 
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KUZEY MARMARA (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) OTOYOLU PROJESİ KINALI-
ODAYERİ (BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) KESİMİ (AVRUPA KESİMİ) YAP-İŞLET-

DEVRET MODELİ KAPSAMINDA TÜM İSTEKLİLER ARASINDA 
KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE İLANI 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 

İHALE KONUSU 
İHALE DOSYASI 
SATIŞ BEDELİ 
(KDV DAHİL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
TUTARI 

İHALE 
TARİH/SAATİ 

Kuzey Marmara (3. Boğaz 
Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi 
Kınalı-Odayeri (Bağlantı Yoları 
Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret 
Modeli Kapsamında Tüm 
İstekliler Arasında Kapalı Teklif 
Alma Usulü ile Yaptırılacaktır. 

50.000 TL 
25.000.000 TL 

(Yirmibeşmilyon 
Türk Lirası) 

06/03/2015 
10:30 

 
1 - “Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi Kınalı-Odayeri (Bağlantı 

Yolları Dahil) Kesimi”nin Şartname eki proje ve teknik şartnamelere göre 3996 sayılı Kanun ve 
2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapım, işletim 
ve devri işine ait ihalesi; 06/03/2015 günü saat 10:30’da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA A-Blok Giriş Katı Küçük Toplantı 
Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma 
usulüne göre yapılacaktır.  

2 - İHALENİN KONUSU: “Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi 
Kınalı-Odayeri (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi”nin 3996 sayılı Kanun ve bu Kanunun Uygulama 
Usul ve Esaslarına ilişkin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar 
çerçevesinde, finansmanının temini, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca 
her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda Otoyolun her türlü borç ve taahhütlerden 
ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak İdare’ye devredilmesidir. 

3 - İstekliler; ihale dosyasını 04/11/2014 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü 
İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale 
dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 50.000 TL’dir. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, dosya 
bedeli olan (KDV Dahil) 50.000 TL.’yi Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve 
Raporlama Şubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında 
Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını 
alabileceklerdir.  

4 - Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 25.000.000 TL (Yirmibeşmilyon Türk 
Lirası)’dır. Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin 6. Maddesinde belirtilmiştir.  

5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale 
tarihinde saat 10:00’e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok 
Kat: 3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen 
gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul 
edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır. 

6 - İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, İdari Şartnamenin 4. Maddesinde 
belirtilmiştir.  

7 - Anılan iş 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 
Usul ve Esaslar dahilinde yürütülecektir.  

8 - İdare Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu 
serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar. 

İlgilenenlere duyurulur. 9462/1-1 
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MOBİL REJENERASYON SİSTEMİ İLE TRAFO YAĞLARININ REJENERE EDİLMESİ İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Gökçekaya Hidroelektrik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
 ALPU-ESKİŞEHİR 
EÜAŞ Gökçekaya HES Müdürlüğü ve Yenice HES’in Mobil Rejenerasyon Sistemi ile 

Trafo Yağlarının Rejenere Edilmesi işini kapsamaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2014/138361 
1 - İdarenin  
a) Adresi : EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü P.K. 50 

26851 ALPU/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 5228184-85 / 2003--2147  
  0 (222) 5228186 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : gokcekayahes@euas.gov.tr  
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü ve Yenice 

HES’in Mobil Rejenerasyon Sistemi İle Trafo 
Yağlarının Rejenere Edilmesi işidir.  

  Hizmet Alımı 
b) Teslim yeri : EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü P.K. 50 

26851 ALPU/ESKİŞEHİR 
c) Teslim tarihi : Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde yapılacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Toplantı 

Salonu P.K. 50  26851 ALPU/ESKİŞEHİR 
b) Tarihi ve saati : 17.11.2014 - 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi;  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 
kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, düzenlendiği tarihten geriye 
doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden 
sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest mali müşavir 
veya noterden alınan belge 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan 
mal alımlarıyla ilgili iş deneyimi gösteren belgeler, Teklif edilen bedelin % 25 oranında, ihale 
konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş bitirme belgesi ibraz edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL karşılığı EÜAŞ 

Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Alpu/ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9486/1-1 
—— • —— 

EĞİTİM TESİSLERİ (ÖĞRENCİ YURDU, ÖĞRENCİ PANSİYONU, ÖZEL OKUL VB.) 
YAPILMAK AMACIYLA TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait olan ve şehir imar planında Eğitim Tesis Alanı 

olarak yer alan Sivas Merkez tapunun Akdeğirmen Mahallesi 289 pafta, 2776 ada, 2 nolu 
parselinde kayıtlı 4.104,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz mal; imar durumuna uygun olarak eğitim 
tesisleri (öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, özel okul vb.) yapılmak amacıyla, 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu'nun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif usulüyle satılacaktır. 

2 - Taşınmazın toplam muhammen bedeli KDV hariç 3.078.000,00 TL olup, geçici 
teminat tutarı 92.340,00 TL’dir. 

3 - İhale, İl Encümenince 19.11.2014 Çarşamba günü saat 10.oo’da Sivas İl Özel İdaresi İl 
Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

4 - İhaleye ilişkin şartname, Sivas İl Özel İdaresi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai 
saatleri içerisinde görülebilir/temin edilebilir. Şartname bedeli 1.000,00 TL’dir. 

5 - İSTEKLİLERİN : Aşağıdaki belgeleri içeren kapalı teklif zarflarını ihale saatine 
kadar, makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi gerekmektedir. 

a) İç Zarf (Teklif Zarfı) 
b) Nüfus Cüzdanı sureti, (Gerçek kişiler için) 
c) Tebliğe esas ikamet belgesi, 
d) İmza sirküsü 
e) Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, 
f) İstekli şirket ise ait olduğu Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi, vergi numarası 
g) Şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli 

belge, ortak girişim olması halinde ise Noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi, 
h) Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, 92.340,00 TL tutarındaki 

geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya teminat mektubu, 
i) Taşınmaz mal şartnamesi (her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından 

imzalanmak zorundadır) 
j) Şartname alındı makbuzu, 
6 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar. 
7 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 
İlan olunur. 9371/1-1 
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TTK KARADON TİM STOK SAHALARINA GELEN AHŞAP MADEN DİREKLERİNİN 
TAHLİYE, TASNİFİ, İSTİFİ, MÜESSESE HIZARLARINDAN İMALAT SAFHALARINDAN 

GEÇİRİLMEDEN VEYE GEÇİRİLEREK TAHKİMAT MALZEMELERİNİN OCAK 
ARABALARINA VE/VEYA KAMYONLARA YÜKLENMESİ VE İMALAT MALZEMELERİNİN 

BİÇME-BOYLANDIRMA İLE HIZARLARDAN ÇIKACAK TALAŞIN SATILMASI VE 
MÜESSESE STOK SAHASINDAN GELİK İŞLETMESİ BACAAĞZINA TAŞINMASI İŞİ 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin: 
İhale Kayıt No : 2014/138837 
a) Adresi  : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0.372 252 00 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi : satınalma @taskomuru.gov.tr. 
2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Ahşap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, 

biçme, yükleme ve taşıma işleri Miktarı:30.068 m3 
b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Karadon 

Müessesesi Maden direği Stok Sahası ve hızarları ile 
Direk harmanından Gelik İşletme bacaağzına taşıma 

c) Teslim tarihi : İşin Başlama Tarihi: 01.01.2015 
  İşin Bitiş tarihi: 31.12.2015 
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati  : 24/11/2014 - 15.00 
c) Dosya no : 1432110 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 
4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
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, 

c) 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, 
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d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 
ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Bu şartnamenin 55.maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 16.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, 
isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 
düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu 

belgelerin taşıması gereken kriterler 
a) İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; 
hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü 
(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır. 

b) Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş makinesine 
(kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 adet 
kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, taahhüt 
edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. 
Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde 
kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci 
mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

c) İsteklinin son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde, 
sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. İş deneyimi olarak, istekli 
tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu hizmet veya benzer 
hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilecektir. Ortak girişim 
isteklilerde pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise 
asgari iş deneyim tutarının en az % 30’unu sağlaması gerekir. 

d) Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır. 
5 - İhale, Bu şartnamede katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır 
6 - Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilmeyecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 
şartnameler 150,00,-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 24.11.2014, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satın Alma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 
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9 - Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iş kalemi için ayrı ayrı 
birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş kalemlerinin 
tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların iş 
miktarı itibarı ile tutarların toplamından, talaş için verilecek teklifin miktar ile çarpımından 
bulunan tutarın, hizmet işleri toplam tutarından düşülmesi sonucu elde edilecek tutar üzerinden 
değerlendirme yapılacaktır. Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 
13.1 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için 

aşağıdaki maddeler uygulanır; 
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 - 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. 9438/1-1 

—— • —— 
30 MİLYON METRE PAMUK İPLİĞİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası’nın ihtiyacı, 30 Milyon Metre Pamuk 

İpliği Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile 
satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.11.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.30’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın 

Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 9343/1-1 
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İSTANBUL İLİ, ÜMRANİYE İLÇESİ ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ 3328 ADA, 
2 PARSELDE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 

(BDDK) HİZMET BİNASININ ARSA SATIŞI KARŞILIĞI 
GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 
 (TOKİ) 
1. “İstanbul İli Ümraniye İlçesi Uluslararası Finans Merkezi 3328 Ada, 2 Parselde 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Hizmet Binasının Arsa Satış Karşılığı 
Gelir Paylaşımı İşi” ihalesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, “Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa 
Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin” 26. maddesi (Değişik: 27/02/2007–26447 
R.G. /10. md.) uyarınca Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. 

2. İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans 
kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir. 

3. İhale için başvuracak istekliler ihale dosyası ve eklerini, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5 34307 Halkalı 
Küçükçekmece/İSTANBUL adresinden 09.00 – 18.00 saatleri arasında 500 TL. (Beşyüz Türk 
Lirası) yatırarak satın alabilirler. 

4. Teklif dosyaları, aşağıdaki adrese en geç 18/11/2014 tarihine ve saat 15:00’ e kadar, 
sıra numaralı alındılar karşılığında; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası 
Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5 34307 Halkalı Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde Toplu 
Konut İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığı’na elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü 
olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye ulaşması 
şarttır aksi halde Posta gecikmesinden İdaremiz sorumlu değildir. 

5. Teklifler 18/11/2014 tarihinde, saat 15:00’de istekliler huzurunda İhale Komisyonu 
tarafından açılacaktır. 

6. Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler yazı ile ikinci oturuma davet 
edilecektir. 

7. Teklifler, Teklif Alma Şartnamesi’nin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek 
olup, herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecektir. 

8. İhaleye katılabilmek için İSTEKLİ’ lerde aşağıda belirtilen belgeler aranır: 
1. Türkiye’de tebligat için adres,  
2. Ticaret sicil gazetesi, 
3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2014 yılına ait),  
a. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir 

belge.  
b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,  

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.  

4. İmza sirküleri,  
a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.  
b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri  
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişinin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.  
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5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak 
kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,  

6. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının 
imza edilmesi (bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya 
bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır)  

7. Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesinde İş ortaklığında 
en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların 
hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri 
birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak 
belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir. 

8. İhale Dokümanı Alındı Belgesi 
9. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 

son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge, 
10. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme 

tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge, 
11. Firma Deneyimi ile ilgili belgeler,  
Son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul 

edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin (iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme) 
verilmesi zorunludur. 

İş deneyimi olarak İstekliler tek bir sözleşme kapsamında bitirdikleri en az 100.000 m² 
komple bina,  Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür Eğlence ve Dinlenme Tesisleri v.b. 
inşaatı deneyim belgesi, iş bitirme, iş yönetme ve iş denetleme ile belgelendireceklerdir. Ortaklık 
olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin % 70 
ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az % 30’unu karşılamak zorundadır. Ortaklığı teşkil 
eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını (% 100) karşılaması halinde ise, 
diğer ortaklarda bu şart aranmaz.  

12. Mali Durum Bilgi ve Belgeler,  
İstekli (tek başına veya ortaklık halinde ortakların her birini içerecek şekilde) bu işi 

yürütecek gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu veya bunu sağlayabileceğini ve tüm 
gereksinimlerini karşılayabileceklerini açıkça gösteren Mali Durum Bilgisi vereceklerdir. Bunun 
için genel müdürlük teyitli banka referans mektupları ile İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç 
yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi Dairesince onaylanmış nüshalarını vereceklerdir. 

100.000.000 TL’ den (YüzmilyonTürkLirası) az olmamak üzere bankalar nezdindeki 
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 
gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.  

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 
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Bilanço veya eşdeğer belgeler; 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli 

görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler. 
Bu durumda; 
a)  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 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri 
dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerekir ve 
bu üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş 
gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 

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. 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl 
sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini 
sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini 
sağlayamayanlar ise üç önceki yılın belgeleri ile dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu 
durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 
sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen 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 gerekli görülen 
bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 
tarafından onaylanmış olması gereklidir.  

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 
sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 

İş hacmini gösteren belgeler; 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir;  
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,  
b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.  
İsteklinin cirosunun 75.000.000 TL. taahhüt altında devam eden yapım işlerinin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 60.000.000 TL. den az 
olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir 
tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak 
kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, 
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ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir 
tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım 
işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; YMM-SMMM tarafından aslına uygunluğu 
onaylanan ödemeye esas hakediş iç kapağı veya fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, 
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı 
suretleri sunulur. 

Gelir tablosunun, 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.  

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak 
tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.  

13. Aşağıda belirtilen makine-ekipman taahhütname ile istenmektedir ve iş süresince 
işyerinde bulundurulacaktır.  

Sıra No Makine, Ekipman Cinsi ve Özellikleri Gerekli Minumum Adet 
1 Kule Vinç 4 Adet 
2 Ekskavatör 1 Adet 
3 Traktör Kepçe 1 Adet 
4 İnşaat asansörü 10 Adet 
5 Kamyon 5 Adet 
6 Hiyap Vinç (30 tonluk) 3 Adet 
7 Vibratör 20 Adet 
8 Kalıp (beton yüzeyli) ve İskelesi 100.000 M² 

 
Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması 

esastır. Ancak yüklenici firma yukarıdaki makine ekipmanı işin yapımı esnasında inşaat sahasında 
bulundurmakla yükümlüdür. 

Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise 
taahhütname verilmesi gerekir. 

İş ortaklıklarında, pilot ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman 
ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. 

9. Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satış karşılığı satış toplam gelirinin 
(AKSTG)’ nin  % 4’üdür. Kesin teminat tutarı ise satış toplam gelirinin (AKSTG)’ nin  % 6’sıdır. 

10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
11. Söz konusu işe ait Teknik şartnameler ve plan notları aşağıda belirtilen adreste 

görülebilecektir. 
12. İhale dosyasını İdare’ den temin eden istekliler, ihale konusu işle ilgili sorularını, 

10/11/2014 tarihi saat 18:00’e kadar yazılı elden, faks veya posta yolu ile İdareye 
iletebilecekledir. Bu tarih ve saatten sonra İdareye ulaşan sorular dikkate alınmayacaktır. 

Sorular ile ilgili cevapları oluşturan “Açıklama veya Açıklamalar” ile gerekli durumlarda 
düzenlenecek “Zeyilname veya Zeyilnameler”, ihalenin 1. Oturumunun yapılacağı tarih hariç en 
geç 2 (iki) gün önce tüm isteklilere İdare tarafından yazılı olarak tebliğ edilecektir. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası 
Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5 34307 Halkalı Küçükçekmece/İSTANBUL  
Tel : 0 (212) 495 40 40         Faks : 0 (212) 470 03 16 9515/1-1 
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LOKOMOTİFLERE AİT PARÇALARIN VE DİZEL MOTOR GÖVDELERİNİN 
İŞLENMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE “1 ADET CNC İŞLEME MERKEZİ” 

SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2014/140783 
1) İdarenin; 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ 

TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56  
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2) İhale konusu malın adı ve miktarı : 1 Adet CNC İşleme Merkezi  
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

3) Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 21.11.2014 günü, saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4) İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden 
KDV. Dahil.250,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 9485/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 
uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Doçent alınacaktır. İlgililerin,  

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 
b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. Ve 26. maddelerinde belirtilen şartları 

taşımaları, gerekmektedir. 
Başvuracak adayların; 
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Doçent olarak atanma şartlarını sağlamaları, 
2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini, 
3. Bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara 

yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan 
doktora ve yüksek lisans tezlerini, 4 (dört) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir. 
 

Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Kontenjan 
Eğitim Fakültesi İlköğretim İlköğretim Matematik Öğretmenliği Doçent 1 

 9483/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 17/07/2014 tarihli ve 5126-65 sayılı Kararı ile İstanbul Yolu 45.Km Kayı Mah. 

(Ada:1328 Parsel:1) Kazan/ANKARA adresinde faaliyet gösteren 22.04.2011 tarih ve BAY/939-
82/29350 sayılı bayilik lisansı sahibi ABC Grup Akar.Pet.Ürü.Nak.Gıd.İth.İhr.San.ve 
Tic.Ltd.Şti’nin, 18.10.2012 tarihinde yapılan tespitte 06 YLF 64 plakalı tanker aracılığıyla, 
29.07.2011 tarih ve BAY/939-82/29820 sayılı bayilik lisansı sahibi Tozkoparan Akaryakıt Petrol 
Ürünleri İnşaat ve Nakliye Limited Şirketi’ne yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmak 
suretiyle, lisansı ile tanınan hakların dışına çıkarak, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 
fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket 
ettiği, konuya ilişkin olarak süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı değerlendirildiğinden, 
ABC Grup Akar.Pet.Ürü.Nak.Gıd.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti. hakkında, yeniden satış amacı ile 
akaryakıt satışı yapmak suretiyle, lisansı ile tanınan hakların dışına çıkması nedeniyle, 5015 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve 
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan 
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9499/1/1-1 

————— 
Kurul’un 03/07/2014 tarihli ve 5116-47 sayılı Kararı ile; 
“BAY/939-82/30332 numaralı bayilik lisansı sahibi Ankoil Grup Petrol Akaryakıt 

Ürünleri San.ve Tic. Ltd. Şti hakkında; a) eski dağıtıcı ile ilgili tüm belirtilerin kaldırmaması 
sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c/3) bendi uyarınca, 
850.000,-TL idari para cezası, b) Akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemininin usulüne uygun 
çalışmamasına rağmen bakım onarıma veya arızaya konu ilgili yerlerden akaryakıt satışı 
yapmasının 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, 5015 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 70.000,-TL idari para cezası olmak üzere 
toplam 920.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 920.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
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numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
edilir. 9499/2/1-1 

————— 
Kurul’un 26/06/2014 tarihli ve 5099/38 sayılı kararı ile 27.08.2010 tarihli ve BAY/939-

82/28207 sayılı bayilik lisansı sahibi Cihaner Petrol ve Petrol Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi’nin 25.06.2013 tarihinde yapılan denetimde 2012 yılında A-660801, A-
660802, A-660803, A-660804, A-660825, A-660826, A-660827, A-660830, A-660832 sayılı 
faturalar ile motorini Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı, dolayısıyla söz konusu 
fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında 
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin 
sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar 
verilmiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9499/3/1-1 

————— 
Kurul’un 21/08/2014 tarihli ve 5185-4 sayılı Kararı ile; “Atatürk Mah. Turgut Özal 

Bulvarı 42 Ada Gardenya 7/1 Kat:8 Daire 53 Ataköy Üsküdar / İSTANBUL” adresinde faaliyet 
gösteren 06/01/2011 tarih ve ETS/3003-18/1773 sayılı Toptan Satış Lisansı sahibi Coren Elektrik 
Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.’nin; müşterilerine Piyasa Yönetim Sistemi (PYS)’ne 
yüklenen tüketim miktarından fazla faturalandırma yapmak suretiyle 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri 
Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin (b) bendi ile Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 
81 inci maddesine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, bundan böyle mevzuata uygun 
hareket etmesi ve mevzuata aykırılığı tekrarlamaması hususunda, 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihtarda bulunulmasına karar 
verilmiştir. 9499/4/1-1 

————— 
Kurul’un 10/07/2014 tarihli ve 5125-2 sayılı Kararı ile; “Atatürk Mah. Turgut Özal 

Bulvarı 42 Ada Gardenya 7/1 Kat:8 Daire 53 Ataköy Üsküdar / İSTANBUL” adresinde faaliyet 
gösteren 06/01/2011 tarih ve ETS/3003-18/1773 sayılı Toptan Satış Lisansı sahibi Coren Elektrik 
Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.’nin; İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. 
ile yaptıkları Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması kapsamında sunması gereken 440.548,79 
TL'lik ilave teminatı sunmayarak,  6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının (e) bendine ve Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım 
Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği 
değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 
uyarınca yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır. 
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Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 
gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ edilir. 9499/5/1-1 

————— 
Kurul’un 26/06/2014 tarihli ve 5099/35 sayılı kararı ile 24.03.2005 tarihli ve BAY/467-

247/10077 sayılı bayilik lisansı sahibi Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin 25.06.2013 tarihinde akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde, 
Sırdaş Madeni Yağ Akaryakıt Nakliyat İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi’nden 2012 yılında A-004593 ve A-004588 sayılı faturalarla motorin, A-004544 ve A-
004591 sayılı faturalar ile kalyak almak, ABG Çelik Konstrüksiyon Metal İnşaat Petrol Ürünleri 
Ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden 2012 yılında A-087849 ve A-087850 sayılı 
faturalar ile akaryakıt almak, Cihaner Petrol ve Petrol Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi’nden 2012 yılında A-660801, A-660802, A-660803, A-660804, A-660825, A-
660826, A-660827, A-660830, A-660832 sayılı faturalar ile motorin almak, Yılmaz Candan’dan 
01.04.2012 tarihinde 91101 nolu fatura ile motorin almak, Ömer Tekiner’den 2012 yılında C-
567681 ve C-567682 nolu faturalar ile kalyak almak, Sistanbul İnşaat Elektrik Makina Oto Yedek 
Parça Ve Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’nden 11.01.2012 tarihinde A-92357 sayılı fatura 
ile motorin almak, Zülfikaroğlu İnşaat Metal Oto Yedek Parça Ve Petrol Ürünleri Ticaret Limited 
Şirketi’nden 2012 yılında A-07199 nolu fatura ile motorin, A-07204 nolu fatura ile kalyak almak, 
Şanspet Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nden 2013 
yılında A-068641 ve A-068644 sayılı faturalar ile kalyak almak, Mete Ayangil-Eğin Petrol’den 
2013 yılında A-062442, A-062402, A-062406, A-062410, A-062414, A-062423, A-062429 sayılı 
fatura ile motorin almak, Vedat Çoşkun’dan 2013 yılında A-073601, A-073607, A-073613, A-
073617, A-073622 sayılı fatura ile motorin almak suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal 
ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin 
birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği 
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 
uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9499/6/1-1 

————— 
Kurul’un 03/07/2014 tarihli ve 5116-45 sayılı Kararı ile; 
“Ankara Eskişehir Yolu 53. Km. Olukpınar Köyü Temelli ANKARA” adresinde, 

16/02/2011 tarih ve BAY/939-82/29020 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet 
gösteren Derya ÇİÇEK hakkında; a) 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 
fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
yedinci fıkrası uyarınca, 70.000,-TL idari para cezası, b) 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 
altıncı ve 44 üncü maddesinin altıncı fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, 5015 
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 70.000,-TL idari para cezası, c) 
5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans 
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Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin altıncı ve 44 üncü maddesinin altıncı fıkrası hükümlerine 
aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası 
uyarınca, 70.000,-TL idari para cezası, d) 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci 
fıkraları ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrasına  aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci 
fıkrası uyarınca, 70.000,-TL idari para cezası, e) 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci 
ve 2 nci fıkralarıyla, Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 
1 inci fıkrasının (c) bendine, 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına, 13 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrasının (a) bendine aykırılık aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 70.000,-TL idari para cezası olarak uygulanması gerekirken, 
aynı fiilden dolayı 15/08/2012 tarihli ve 3979-32 sayılı Kurul Kararı ile 23/10/2012 tarihinde 
kendisine tebliğ edilmiş olan bir idari para cezası uygulandığından dolayı, 5015 sayılı Kanunun 
19 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan ceza uygulanan bir fiilin iki takvim yılı geçmeden 
aynı kişi tarafından tekrarı halinde, cezalar iki kat uygulanır.” hükmü uyarınca iki kat olarak 
uygulanması sonucunda 140.000,-TL idari para cezası olmak üzere toplam 420.000,-TL idari para 
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 420.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
edilir. 9499/7/1-1 

————— 
Kurul’un 06/03/2014 tarih ve 4909-33 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/32676 sayılı bayilik 

lisansı sahibi Dikmenler Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait 
tesiste 06-12/07/2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlere göre; 09/07/2013 tarihinde 
vaziyet planında olmayan gizli tanktan alınan motorin numunesinin yeterli şart ve seviyede ulusal 
marker içermediğinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun yanı sıra yüksek kükürt 
içerikli, madeni yağ-solvent karışımı ve/veya ağır petrol fraksiyonu (beyaz ürün) solvent karışımı 
ile tağşiş edilmiş olduğunun KTÜ Prof. Dr. Saadettin Güner YUAM’ın E13-0053/M sayılı analiz 
raporu ile tespit edildiği, dolayısıyla ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik düzenlemelere 
aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) 
bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci 
maddesinin (d) ve (f) bentlerine, numunenin tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek 
ürün içermesinin ise 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol 
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine; akaryakıt istasyonunda vaziyet 
planı harici gizli tanklar bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine; anılan bayinin dağıtıcı dışı akaryakıt ikmal etmesinin 
ise 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine; yan sıra istasyon otomasyon sistemine 
bayi tarafından müdahale edilmesinin ise 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve 
ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci 
fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesine hükümlerine 
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aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, Dikmenler Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma 
gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmaların dikkate alınmayacağının bilinmesi 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9499/8/1-1 

————— 
Kurul’un 21/05/2014 tarih ve 5026-42 sayılı Kararı ile, LPG-DAĞ/708-6/01409 sayılı 

LPG dağıtıcı lisansı sahibi Erciyes Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin LPG otogaz bayilik 
lisansına haiz 4 istasyona dökme LPG ikmali yapmasının 5307 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 
dokuzuncu fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 20 nci maddesi hükümlerine aykırı olması ve 2010 yılında LPG 
otogaz bayilik lisansına haiz 3 (üç) istasyona dökme LPG ikmali yapması sebebiyle anılan 
dağıtıcı lisansı sahibi hakkında her bir bayi için 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci 
fıkrasının (b) bendinin 1 numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 
Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi 
Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 
belirlenen 286.160, -TL. olmak üzere toplam 858.480, -TL.; yanı sıra, 2011 yılında 1 istasyona 
dökme LPG ikmali yapması sebebiyle de hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci 
fıkrasının (b) bendinin 1 numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 
Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi 
Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 
belirlenen 308.194,-TL. olmak üzere toplam 1.166.674, -TL. idari para cezası uygulanmasına; 
yanı sıra, bahse konu dağıtıcı lisansı sahibinin, dökme tesisatı bulunmayan kullanıcılara dökme 
LPG satışı yaptığı yönünde Kuruma gerçeğe aykırı beyanda bulunması sebebiyle de mezkur 
Kanunun 17 nci maddesinin besinci fıkrası gereğince sahibi olduğu LPG-DAĞ/708-6/01409 
sayılı LPG dağıtıcı lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde 
bulunulmayacağının ve 1.166.674, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 
Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, işbu ilanın tebellüğ edildiği 
tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 
Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 
TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı 
Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 
olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,  

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9499/9/1-1 
————— 

Kurul’un 11/06/2014 tarihli ve 5059-46 sayılı Kararı uyarınca; 
LPG-DAĞ/708-6/01409 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı sahibi Erciyes Gaz Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi’nin; 
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Kurumumuza sunulan bildirimlerde bazı kullanıcılara dökme LPG ikmali yapıldığı 
bildirilmesine karşın, yapılan denetimlerde söz konusu adreslerde dökme LPG tesisatı 
bulunmadığı ve/veya dökme LPG satış sözleşmesi bulunmayan kullanıcılara dökme LPG ikmali 
gerçekleştirildiği ve bu kapsamda dökme tesisatı ve/veya dökme LPG satış sözleşmesi 
bulunmayan kullanıcılara ilişkin Kuruma satış bildiren Erciyesgaz Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi'nin 5307 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı 
alt bendine aykırı hareket ettiği ayrıca Kanunun 17 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan 
"gerçek dışı beyanda bulunma" fiilini işlediği düşünüldüğünden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma 
prosedürüne gerek olmaksızın, 21/11/2013 tarihli ve 4720-81 sayılı Kurul Kararı ile söz konusu 
tüzel kişiden istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ve yazılı 
savunmaya (ilgili lisans sahibi bu konuda savunma yapmamıştır.) ilişkin görüşü Kurul’ca 
değerlendirilmiş olup,  

a) Söz konusu tüzel kişinin dökme tesisatı bulunmayan kullanıcılara dökme LPG satışı 
yaptığı yönünde Kuruma gerçek dışı beyanda bulunarak, 5307 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 
dokuzuncu fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bendi ile 17 nci maddesine, dökme LPG 
satışı yaptığı kullanıcılar ile dökme LPG sözleşmesi akdetmeyerek 5307 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine aykırı hareket ettiği, 

b) Savunma istem yazısı usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş olmasına karşılık süresi 
içinde yazılı savunma yapmadığı, 

anlaşıldığından, Erciyes Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında;  
-5307 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 9 uncu fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt 

bendine aykırı eylemleri nedeniyle Ek’li listede yer alan gerçek ve tüzel kişilerden, 
1) Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İhsan Hasbahçeci, Salih Özkırşehirli, Mehmet 

Doğanay ve Platin Termal Otelcilik San. Tic. Ltd. Şti.’ye 2009 yılında yapılan ikmal nedeniyle 
her kullanıcı için ayrı ayrı olmak üzere; 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 
(b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “LPG Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2009 
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 280.000-TL, 

2) Ödül Madeni Eşya San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Özel İhtisas 
Özürlü Bakım Merkezi’ne 2010 yılında yapılan ikmal nedeniyle her kullanıcı için ayrı ayrı olmak 
üzere; 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi 
ve “LPG Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 
Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 286.160,-TL, 

3) İbrahim Göknar, Muammer Erman, Talat Özkeçeci, Hamdi Sanır - Çare Restaurant, 
Osman Taflı, Salih Adahan, İtimatlar Camii ve Kuran Kursu Yaptırma Derneği, Kuddusi Erkılıç, 
Ahmet Kutsal, Özel İhtisas Özürlü ve Bakım Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., Dursunoğulları İplikçilik 
A.Ş. ve Huzur Ticaret Paz. San. Ltd. Şti.’ye 2011 yılında yapılan ikmal nedeniyle her kullanıcı 
için ayrı ayrı olmak üzere; 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 
(1) numaralı alt bendi ve “LPG Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2011 Yılında 
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 308.194-TL, 

-5307 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 9 uncu fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı 
alt bentlerine ve Kanunun 17 nci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı eylemleri nedeniyle ekli 
listede yer alan gerçek ve tüzel kişilerden, 
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4) Erkim Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 2009 yılında yapılan ikmal nedeniyle 
5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve 
“LPG Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 
Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 280.000-TL, 

5) Timuçin Plas. Ambalaj Petrol Ürn. San. Tic. Ltd. Şti., Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
Ersan Madeni  Eşya San. ve Tic. Ltd. Şti., Martı Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Atlas Eğitim ve 
Sosyal Hizmetler A.Ş., Mustafa Ülkü, Beğendik Mağaza İşl. San. ve Tic. A.Ş. ve Şahaner Haz. 
Bet. İm. Mot. Ar. Nak. Mad. San. Tic. A.Ş.’ye 2011 yılında yapılan ikmal nedeniyle her kullanıcı 
için ayrı ayrı olmak üzere; 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 
(1) numaralı alt bendi ve “LPG Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2011 Yılında 
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 308.194-TL, 

olmak üzere toplam 8.416.200,- TL idari para cezası uygulanmasına, 
Ayrıca bahse konu dağıtıcı lisansı sahibinin, dökme tesisatı bulunmayan kullanıcılara 

dökme LPG satışı yaptığı yönünde Kuruma gerçeğe aykırı beyanda bulunması sebebiyle, mezkur 
Kanunun 17 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince, sahip olduğu LPG-DAĞ/708- 6/01409 
numaralı LPG Dağıtıcı lisansının iptal edilmesine, karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 8.416.200,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 
5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 
gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde 
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya 
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9499/10/1-1 

————— 
Kurul’un 08/04/2014 tarihli ve 4967/5 sayılı kararı ile 23.01.2013 tarihli ve BAY/939-

82/32040 sayılı bayilik lisansı sahibi Filizler Akaryakıt Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Limited 
Şirketi’nin, 4 adet fatura ile 2013 yılının 4 üncü ayında bayilik lisansı kapsamında aldığı 
akaryakıtı Kalafat Akaryakıt Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle 
lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstererek yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı, 
dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve 
ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin 
yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği 
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 
uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.  
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Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9499/11/1-1 

————— 
Kurul’un 03/07/2014 tarihli ve 5116-8 sayılı Kararı ile 03.03.2005 tarih ve DAĞ/446-

265/01986 numaralı dağıtıcı lisanslı kapsamında Barbaros Mah. Ahlat Sk. No:1/A Varyap 
Meridyen Sitesi E Blok Kat:14 D:102 ATAŞEHİR/İSTANBUL adresinde bulunan MMG Petrol 
Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin bayisi olan BAY/939-82/32029 sayılı bayilik lisans 
sahibi METİN KAYMAZ 'a ait tesiste 04/07/2013 tarihinde yapılan denetimde; ilgili bayiye ait 
akaryakıt istasyonunda bulunan 2 nolu tank içerisinde gizli bölme tespit edilmesi ve bu eylemin 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasının (l) bendine aykırı olması nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, 
ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın MMG Petrol 
Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) 
gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı 
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, 
süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9499/12/1-1 

————— 
Kurul 07/08/2014 tarih ve 5163/15 sayılı Kararı ile, 15.11.2012 tarihli ve DAĞ/4122-

1/31774 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi 
Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa aykırı faaliyette bulunması 
hususunda 13/02/2014 tarih ve 4880/41 sayılı Kurul Kararıyla istenilen yazılı savunma ile 
Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmadığı 
anlaşıldığından, Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi hakkında, 

1) Bayisinde 18-19/04/2013 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin 
çalışmaması sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 
19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 
850.000.-TL, 

2) 01.06.2013 tarihinde yapılan denetimde bayisinde bulunan amblemlerin Kurumca 
belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığını kontrol etme ve istasyonda dağıtıcıya ilişkin 
kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlama yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle 6455 
sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası 
gereğince belirlenen 70.000.-TL, 

3) 18-19.04.2013 ve 01.06.2013 tarihlerinde yapılan denetimde faturada bayisinin lisans 
numarasına yer vermemesi sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, 

olmak üzere toplamda 990.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.  
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 990.000.-TL (Dokuzyüzdoksanbin TL) tutarındaki 

idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 
mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 
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TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden 
itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 
olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 9499/13/1-1 
————— 

Kurul 07/08/2014 tarih ve 5163/14 sayılı Kararı ile, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-
1/30655 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 
bayisi 14.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30708 sayılı bayilik lisansı sahibi Aslanpençe İletişim 
Gıda Tarım Hayvancılık Petrol Ürünleri Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 
D-650 Karayolu Üzeri, Örencik Köyü (Pafta: 1 Ada: - Parsel: 403), Arifiye/SAKARYA 
adresindeki istasyonunda 25.01.2013 ve 27.02.2013 tarihlerinde otomasyon sisteminin 
çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 
6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı 
Kurul Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci 
maddesinin (8) inci ve (11) inci bendine aykırı hareket ettiği ve süresinde savunma yapmadığı 
anlaşıldığından, Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 

1. 25/01/2013 tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sisteminin çalışmaması 
sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 850.000.-TL, 

2. 27/02/2013 tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sisteminin çalışmaması 
sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 850.000.-TL, 

olmak üzere toplamda 1.700.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.700.000.-TL (Birmilyonyediyüzbin TL) tutarındaki 

idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 
mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 
TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden 
itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 
olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 9499/14/1-1 
————— 

30/03/2006 tarih ve LPG DAĞ/708-6/01409 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı (06/02/2014 tarih 
ve 4871-20 sayılı Kurul Kararıyla iptal edilmiş) kapsamında faaliyet gösteren Erciyes Gaz Sanayi 
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ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 21/05/2014 tarih ve 5026/50 sayılı Kurul Kararı'na ekli Tablo'da 
belirtilen 7 farklı kişi ve adrese tüplü LPG ikmali yapıldığının bildirilmesine karşın, Antalya 
Vergi Dairesi Başkanlığının 11/04/2013 ve 17/04/2013 tarihleri arasında yaptığı denetimlerde, söz 
konusu kişilerin tüplü LPG kullanıcısı ve/veya bayisi olmadığı tespit edilmiştir. 

Bahse konu aykırılıktan dolayı 21/05/2014 tarih ve 5026/50 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 
lisansınız iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağınızın ve hakkınızda uygulanan 
2.091.256,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci 
maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 
gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (014) nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumuna ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesi'nde dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 9499/15/1-1 
————— 

Kurul’un 17/07/2014 tarih ve 5126/21 sayılı Kararı ile; " 03.06.2011 tarih ve BAY/939-
82/29558 sayılı bayilik lisansı (17/05/2013 tarihinde iptal) kapsamında "Şahinler Mahallesi Cafer 
Sadık Abalıoğlu Bulvarı No:21/A Pınarkent / DENİZLİ" adresinde faaliyet gösteren Horoz Petrol 
Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 31/05/2012 tarihli tespite göre, 
akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan 3 adet gizli yer altı tankı ve bu tanklara bağlı 
gizli düzenek bulundurması nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma 
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 
uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın mezkur kişinin yazılı savunmasının alınması 
için Denetim Dairesi Başkanlığı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın 
yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte 
olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9499/16/1-1 

————— 
Kurulun 17/04/2014 tarihli ve 4976-80 sayılı Kararı ile; 27/07/2012 tarihli ve BAY/939-

82/31335 numaralı (27/02/2014 tarihli ve 7117 sayılı Karar ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik 
lisansı kapsamında D-100 Karayolu Üzeri Çerkez Taşköprü Köyü Mevkii DÜZCE adresinde 
faaliyet gösteren Muzaffer SUCU’nun 2012 yılında, Hamit MERDAN’dan akaryakıt alarak 
dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine 
aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Muzaffer SUCU’nun yazılı savunmasının alınması 
kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur. 9499/17/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurulun 17/04/2014 tarihli ve 4976-35 sayılı Kararı ile; Arap Çeşme Mah. Kavak Cad. 

No:69 Gebze/ KOCAELİ adresli 7340714422 vergi kimlik numaralı RDM Hırdavat Elekt. İnş. 
Boya Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin, 2013 yılında Canberke Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne 
akaryakıt satışı yaparak lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yapmak suretiyle 5015 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği 
değerlendirildiğinden, RDM Hırdavat Elekt. İnş. Boya Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı 
savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur. 9499/18/1-1 

————— 
Kurul’un 13/02/2014 tarihli ve 4880/30 sayılı Kararı ile; Kurumdan 28/10/2010 tarih ve 

BAY/939-82/28513 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan ve söz konusu lisansı 10/07/2012 tarihli 
ve 2091 sayılı Başkanlık Olur'u ile sona erdirilen Yeni Can Iğdır Turizm Limited Şirketi’nin “14 
Kasım Mahallesi İlham Aliyev Caddesi No:276 (Pafta:73 Ada:22 Parsel:36) Iğdır” adresinde 
mukim tesisinde 16/09/2011 tarihinde yapılan denetim çerçevesinde alınan numunenin, 
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen analizi sonucunda tanzim 
edilen M-11/2855 numaralı motorin muayene raporu ile ulusal marker seviyesinin geçersiz ve 
ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun belirlenmesi hususunun, 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü 
fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, ayrıca 
AZ85 AC 864 plaka sayılı aracın yakıt deposundan (bayisi olunan dağıtıcı haricinde) akaryakıt 
ikmal edilmesi eyleminin, mezkur Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile Petrol Piyasası 
Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği 
anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma 
ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Yeni Can Iğdır Turizm Limited Şirketi’nin yazılı 
savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 
tebliğ olunur. 9499/19/1-1 

————— 
Kurul’un 08/04/2014 tarihli ve 4967/2 sayılı kararı ile 28.07.2011 tarihli ve BAY/939-

82/29807 sayılı bayilik lisansı sahibi Kalafat Akaryakıt Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited 
Şirketi’nin  

a) 29.01.2013 tarihinde Kalafat Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Gıda Dayanıklı Tüketim 
Malları Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi tarafından fatura edilmiş akaryakıtı almak 
suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) 
bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık 
teşkil ettiği, 
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b) 24.06.2013 tarihinde yapılan denetimde BA-BS formlarının incelenmesi sonucunda 
2013 yılının 2 nci ve 3 üncü ayında Eskişehir Yolu Üzeri 20. Km Bağlarbaşı Köyü Mevkii 
(Pafta:13-38 Ada:- Parsel:1930) Geyve SAKARYA adresinde faaliyet gösteren 09.07.2013 tarihli 
ve BAY/939-82/32923 sayılı bayilik lisansı sahibi Sakpet Petrol Ürünleri Tic. Ve San. Ltd. 
Şti’nden 19 adet akaryakıt alımı gerçekleştirmek ve 2013 yılının 4 üncü ayında Kargalıhanbaba 
Mahallesi Sakarya Caddesi No:358 /Pafta:4 Ada:- Parsel:1088) Hendek SAKARYA adresinde 
faaliyet gösteren 23.01.2013 tarihli ve BAY/939-82/32040 sayılı bayilik lisansı sahibi Filizler 
Akaryakıt Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nden 4 adet akaryakıt alımı gerçekleştirmek 
suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) 
bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık 
teşkil ettiği, 

c) 14.03.2013 tarihinde yapılan denetimde istasyonunda arızalı durumda bulunan 
otomasyon cihazına bağlı olmayan tanktan akaryakıt ikmali yapması nedeniyle 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 
26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının “İstasyon 
Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesinin (9) uncu, (10) uncu ve 
(14) üncü bendine aykırı hareket ettiği, 

d) 2013 yılının 3 üncü ayında Kargalıhanbaba Mahallesi D-100 Karayolu Üzeri (Ada: - , 
Pafta:4, Parsel:1854) Hendek SAKARYA adresinde faaliyet gösteren 12.02.2010 tarihli ve 
BAY/939-82/27211 sayılı bayilik lisansı sahibi Hendek Akaryakıt Ürünleri Otomotiv İnşaat Gıda 
Taşımacılık Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’ne 7 adet akaryakıt satışı gerçekleştirmek suretiyle 
yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) 
bendine aykırılık teşkil ettiği, 

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 
uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9499/20/1-1 

————— 
Kurul’un 08/04/2014 tarihli ve 4967/1 sayılı kararı ile 03.02.2005 tarihli ve BAY/432-

279/01209 sayılı bayilik lisansı sahibi Kalafat Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Gıda Dayanıklı 
Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 29.01.2013 tarih ve seri A-
0088450 numaralı fatura ile 28.07.2011 tarih ve BAY/939-82/29807 sayılı bayilik lisansı sahibi 
Kalafat Akaryakıt Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmal etmek suretiyle 
lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü 
maddesine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aykırılık 
teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 
uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir. 
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Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9499/21/1-1 

————— 
Kurul’un 11/06/2014 tarihli ve 5059-29 sayılı kararı ile Kırca Köyü Yanıkhayat Mevkii 

İstanbul Yolu 10.Km Gümüşhacıköy/Amasya adresinde 18.04.2013 tarih ve BAY/939-82/32479 
sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyette bulunan MAVİ-GÖL PETROL NAKLİYE 
KUYUMCULUK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait istasyonda 
03.10.2013 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısının ürünlerini pazarladığı anlaşılacak şekilde 
belirtileri bulundurmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 
inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 5015 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi hükmü 
gereğince belirlenen 850.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir . 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası 
T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 
5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 9499/22/1-1 
————— 

Kurul’un 17/07/2014 tarihli ve 5126-63 sayılı Kararı ile Çay-Afyonkarahisar Karayolu 
4.Km, Elbız Mevkii (PAFTA:26,ADA:76,PARSEL:51) Çay/Afyonkarahisar adresinde faaliyet 
gösteren 04.07.2012 tarih ve BAY/939-82/31235 sayılı bayilik lisansı sahibi MB Petrol 
Ürü.Nak.ve Gıd.San.ve Tic.Ltd.Şti’nin tesisi nezdinde 24.09.2012 tarihinde gerçekleştirilen 
denetim ile ilgili olarak Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş 
olup adı geçenin; (1) ODTÜ PAL’in 14/12/2012 tarihli ve PAL-12-714-1482 sayılı raporu ile, 
yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi 
nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol 
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; 
teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 
4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik 
Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı 
yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, konuya ilişkin süresi içerisinde 
yazılı savunmada bulunmadığı değerlendirildiğinden, MB Petrol Ürü.Nak.ve Gıd.San.ve 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2014 – Sayı : 29160 

 

Tic.Ltd.Şti. hakkında, ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali 
yapması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı 
maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 
Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9499/23/1-1 

————— 
Kurul’un 17/07/2014 tarihli ve 5126-26 sayılı Kararı ile; “Afyonkarahisar-İzmir 

Karayolu, 13. Km. (Pafta: 27, Parsel: 2687) AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet gösteren 
10/02/2012 tarihli ve BAY/939-82/30574 numaralı bayilik lisansı sahibi Mera-Pet Petrol Nakliye 
Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 2012 yılında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında 
başka bir kaynaktan (Öy-Dur Petrol Ürünleri ve Madeni Yağ Ticareti Buket ÜNAL) akaryakıt 
ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) 
bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil 
ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 
uyarınca yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 
gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ edilir. 9499/24/1-1 

————— 
Kurul’un 10/07/2014 tarihli ve 5125-19 sayılı Kararı ile; “D-100 Karayolu Üzeri Çerkez 

Taşköprü Mevkii (Pafta: 7 Ada:- Parsel:1054) DÜZCE” adresinde faaliyet gösteren 25/07/2011 
tarih ve BAY/939-82/29786 numaralı bayilik lisansı sahibi Mesut Öz - Fulya Akaryakıt’ın; 2011 
yılı içerisinde Ateşbay Petrol Taşımacılık Tesis İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 
yaklaşık 710 bin TL tutarında, 170 bin lt akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Kanunun 
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci 
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmasının alınmasını 
kararlaştırmıştır. 
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Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 
gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ edilir. 9499/25/1-1 

————— 
Kurul’un 17/04/2014 tarihli ve 4976-101 sayılı kararı ile Kırca Köyü Yanıkhayat Mevkii 

İstanbul Yolu 10.Km Gümüşhacıköy/Amasya adresinde faaliyette bulunan  07.09.2011 tarih ve 
"LPG-BAY/941-54/12030" sayılı lisans kapsamında faaliyette bulunan MUSPET AKARYAKIT 
GIDA OTOMOTİV YEDEK PARÇA TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait LPG otogaz istasyonunda 27 Eylül-03 Ekim 2013 tarihleri arasında 
icra edilen arama, kazı ve denetimde istasyonun sigortasının bulunmadığının  ayrıca LPG otogaz 
istasyonunda sorumlu müdür bulundurulmadığının tespit edilmesi sebebiyle toplam 805.903,-TL 
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 805.903,-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 
5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 
gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde 
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya 
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9499/26/1-1 

————— 
Kurul’un 17/07/2014 tarihli ve 5126-22 sayılı Kararı ile; “Baklacı yolu üzeri 9 uncu 

kilometre Alaşehir MANİSA” adresinde faaliyet gösteren Alaşehir Vergi Dairesinin 6240396906 
sicil numaralı mükellefi olan Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat San.Tic.Ltd.Şti.’nin; 
2010 ve 2011 yılları içerisinde muhtelif firmalara akaryakıt  satışı gerçekleştirerek lisanssız 
dağıtım faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendi ile bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci 
fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 
ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 
gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ edilir. 9499/27/1-1 

————— 
Kurul’un 19/06/2014 tarihli ve 5068-26 sayılı Karar’ı  ile 1. Organize Sanayi Bölgesi Sam 

Mezrası Yolu No:3 Başpınar Şehitkamil/Gaziantep adresinde faaliyet gösteren 29.11.2007 tarih 
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ve MYĞ/1393-1/23378 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Nitro Oil Madeni Yağları ve Petrol 
Ürünleri İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 yılında temin 
ettiği baz yağları madeni yağ üretim faaliyetinin haricinde beyanname ve antrepo irsaliyelerinde 
yazan 1. Organize Sanayi Bölgesi Sam Mezrası Yolu No:3 Başpınar Şehitkamil/Gaziantep adresi 
yerine doğrudan baz yağ olarak İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Tem 
Yan Yol No:4 B-14 Blok Tuzla/İstanbul adresinde faaliyet gösteren 27.12.2006 tarihli ve 
MYĞ/1043-5/21060 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Kross Otomotiv ve Endüstriyel Madeni 
Yağlar Sanayi ve Tic. Ltd. Şti’nin adresine boşalttığı tespit edildiğinden, bahsi geçen tüzel kişinin 
Kurumdan almış olduğu madeni yağ lisansı kapsamında madeni yağ üretimi için temin ettiği baz 
yağı amacı dışında kullanarak piyasa faaliyetine konu etmesi sebebiyle Petrol Piyasası 
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri ile Madeni Yağların 
Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu Maddesinin birinci fıkrasının 
(2) bendi hükmüne aykırı olarak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği 
değerlendirildiğinden Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 
uyarınca ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının 
alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine, karar verilmiştir, Anılan Kurul 
Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız 
dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 9499/28/1-1 
————— 

Kurul’un 19/06/2014 tarihli ve 5068-12 sayılı Kararı ile; “İzmir Yolu 7.km Polis Okulu 
Karşısı Pamukçu BALIKESİR” adresinde faaliyet gösteren 05/06/2012 tarihli ve BAY/939-
82/31086  numaralı bayilik lisansı sahibi On Pet Akaryakıt Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi’nin; dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası 
Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil ettiği, istasyonunda 
otomasyon sistemi çalışır vaziyette olmadığı halde akaryakıt satışı gerçekleştirmesi eyleminin 
1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, istasyonda gizli düzenek bulundurması 
eyleminin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile Petrol 
Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği 
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 
uyarınca yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 
gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ edilir. 9499/29/1-1 

————— 
Kurulun 17/04/2014 tarihli ve 4976/92 sayılı Kararı ile; Koparan Mevkii, Ankara Yolu  

35. Km Kalehisar Köyü (PAFTA: H33.A.20.A ADA: 185 PARSEL: 9) / ÇORUM adresinde 
30.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30767 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren 
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Özkoparan Petrol ve Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret 
Limited Şirketi’nin, 1220P00983001 sayılı TÜBİTAK MAM analiz raporuna göre, 17/10/2012 
tarihinde gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı 
akaryakıt ikmal etmesi ve 17/10/2012 tarihinde aynı akaryakıt numunesine ilişkin, Tağşiş ve/veya 
hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılması nedeniyle 31/10/2013 tarih 
ve 4683-2 sayılı Kurul Kararı uyarınca yazılı savunma yapılmaması nedeniyle konuyla ilgili 
Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü değerlendirilmiş olup; 

Özkoparan Petrol ve Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi hakkında, Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 
(a) bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 
Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ”  uyarınca belirlenen 
163.111.-TL  tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-TL  tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası  ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para 
cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 
hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen olunur. 9499/30/1-1 

————— 
Kurulun 19/06/2014 tarihli ve 5068/56 sayılı Kararı ile; 05/07/2013 tarih ve BAY/939-

82/32873 sayılı bayilik lisansı sahibi Sipet Petrol İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi tarafından işletilen Çiflikler Mahallesi Samsun Yolu 10. Km. (Ada: 161, Parsel: 4-5) 
Osmancık/ÇORUM adresinde mevcut akaryakıt istasyonunda, 16/09/2013 tarihinde yapılan 
denetimde alınan numunelere ilişkin olarak Tübitak-MAM’da düzenlenen 8867 sayılı analiz 
raporuna  göre;  Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı 
akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak 
Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) 
bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine,  Akaryakıta solvent ve madeni yağ  karıştırarak 
tağşiş etmek eyleminin Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi 
ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine,   Vaziyet planında yer 
almayan gizli düzeneğin faaliyete konu edilmesi ve akaryakıt tankının vaziyet planına aykırı 
olarak ikiye bölünmesinin 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin 
dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı olması hususunda30/01/2014 tarih ve 4861/25 sayılı Kurul 
Kararı uyarınca yazılı savunma istenmesine rağmen süresi içinde yazılı savunma yapılmaması 
nedeniyle,  

Sipet Petrol İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında;  
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Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı 
akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının a/3 bendi uyarınca 1.000.000.-TL, 

Vaziyet planında yer almayan gizli düzeneğin faaliyete konu edilmesi nedeniyle, 5015 
sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının a/2 bendi 
uyarınca 1.000.000.-TL,  

Olmak üzere toplam 2.000.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 2.000.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası  ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para 
cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 
hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve söz konusu fiillerin 5607 
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri 
olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağı 
hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9499/31/1-1 

————— 
Kurul’un 26/06/2014 tarihli ve 5099/36 sayılı kararı ile 06.10.2005 tarih ve BAY/561-

54/14655 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Sırdaş Madeni Yağ Akaryakıt 
Nakliyat İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 25.06.2013 tarihinde 
yapılan denetimde 2012 yılında A-004593 ve A-004588 sayılı faturalarla motorini, A-004544 ve 
A-004591 sayılı faturalar ile kalyakı Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine ve Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, 
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına 
karar verilmiştir.  

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9499/32/1-1 

————— 
Kurul’un 26/06/2014 tarihli ve 5099/43 sayılı kararı ile 10.09.2007 tarihli ve BAY/939-

82/22895 sayılı bayilik lisansı sahibi Şanspet Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi Ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin 25.06.2013 tarihinde yapılan denetimde 2013 yılında A-068641 ve A-
068644 sayılı faturalar ile kalyakı Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı, dolayısıyla 
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söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 
fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin 
yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği 
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 
uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9499/33/1-1 

————— 
Kurul’un 01/07/2014 tarih ve 5107/12 sayılı Kararı ile 15.09.2011 tarih ve İHR/3419-

2/30014 sayılı ihrakiye teslimi lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tezer İnşaat İhrakiye 
Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 09.06.2012 tarihinde, 
34 HOL 04 plakalı çekici ve 34 DP 9483 plakalı tanker nezdinde yapılan tespitte, 08.11.2012 
tarihinde, 35 EA 421 plakalı çekici ve 34 FS 2973 plakalı tanker nezdinde yapılan tespitte, 
14.11.2012 tarihinde, 33 KFJ 66 plakalı çekici ve 27 Y 2104 plakalı tanker nezdinde yapılan 
tespitte, ihrakiye teslimi lisansı kapsamında temin ettiği jet yakıtını piyasaya arz ederek amacı 
dışında kullanmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci, 
ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle, adı geçenin yazılı savunmasının 
alınmasına ilişkin 01/11/2012 tarihli ve 4106-5 sayılı, 09/02/2013 tarihli ve 4269-32 sayılı ile 
20/06/2013 tarihli ve 4465-52 sayılı Kurul Kararları ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya 
ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; 

i) Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin, 09.06.2012 tarihinde, 34 HOL 04 plakalı çekici ve 34 DP 9483 plakalı tanker 
nezdinde yapılan tespitte, 08.11.2012 tarihinde, 35 EA 421 plakalı çekici ve 34 FS 2973 plakalı 
tanker nezdinde yapılan tespitte, 14.11.2012 tarihinde, 33 KFJ 66 plakalı çekici ve 27 Y 2104 
plakalı tanker nezdinde yapılan tespitte, ihrakiye teslimi lisansı kapsamında temin ettiği jet 
yakıtını piyasada satışa arz etmek suretiyle amacı dışında kullanarak 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği, 

ii) Yazılı savunma istem yazıları tebliğ edilmiş olmakla birlikte adı geçenin konu ile ilgili 
herhangi bir yazılı savunmasının Kuruma ulaşmadığı, 

değerlendirildiğinden, Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketi hakkında lisans ile kendisine tanınan hakların dışında faaliyette 
bulunması ve petrolün amaç dışı kullanımına sebebiyet vermesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 
19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile “Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 
Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 339.814,- TL tutarındaki idari para cezasının 2012 yılı 
içindeki her üç fiil için ayrı uygulanmak üzere toplam 1.019.442,- TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına; yanı sıra, anılan Kanuna karşı hile ve gerçek dışı beyanda bulunması sebebiyle 
5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında, Tezer İnşaat İhrakiye 
Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sahibi olduğu 
15.09.2011 tarih ve İHR/3419-2/30014 sayılı ihrakiye teslimi lisansının iptal edilmesine karar 
verilmiştir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.019.442,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9499/34/1-1 

————— 
Kurul’un 17/07/2014 tarih ve 5126/16 sayılı Kararı ile 15.09.2011 tarih ve İHR/3419-

2/30014 sayılı ihrakiye teslimi lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tezer İnşaat İhrakiye 
Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;  

- 02.11.2012 tarihinde, 33 BZJ 84 plakalı çekici ve 34 FS 2971 plakalı dorse, 06.11.2012 
tarihinde, 34 HOL 04 plakalı çekici ve 34 DP 9483 plakalı dorse, 07.01.2012 tarihinde 34 DP 
9483 plakalı tanker, 12.03.2012 tarihinde ise 34 HM 7955 plakalı tanker nezdinde yapılan 
tespitlerde, ihrakiye teslimi lisansı kapsamında temin ettiği jet yakıtını amacı dışında kullanmak 
suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü 
fıkralarına ve 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasına aykırı hareket ettiği, 

- TÜBİTAK MAM’ın 23.11.2012 tarih ve B.14.2.TBT.5.01.07.00-181.06.03-4152-18336 
ile B.14.2.TBT.5.01.07.00-181.06.03-4150-18322 sayılı raporları ile teknik düzenlemelere uygun 
olmayan akaryakıt (Jet A-1) ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı 
yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, 

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 
uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmasının alınmasına karar 
verilmiştir. 

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9499/35/1-1 

————— 
Kurul’un 23/07/2014 tarih ve 5145/19 sayılı Kararı ile Şerifali Mah. Kıble Sok. No: 22 

Ümraniye/İSTANBUL adresinde, 01.03.2012 tarih ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı 
kapsamında faaliyet gösteren Z Petrol Enerji Nakliye San. ve Tic. Ltd.Şti’nin, dağıtıcı 
değişikliğini lisansına 17.06.2011 tarihinde derç ettirerek, anılan tarihten itibaren bayisi olarak 
faaliyet gösteren 17.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29641 sayılı bayilik lisansı sahibi Alko Petrol 
Ürünleri San.Tic. ve Paz.Ltd.Şti., dağıtıcı değişikliğini lisansına 05.06.2012 tarihinde derç 
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ettirerek, anılan tarihten itibaren bayisi olarak faaliyet gösteren 10.02.2012 tarihli ve BAY/939-
82/30574 sayılı bayilik lisansı sahibi Mera-Pet Petrol Nak.Gıd.San. ve Tic.Ltd.Şti. ve dağıtıcı 
değişikliğini lisansına 08.06.2012 tarihinde derç ettirerek, anılan tarihten itibaren bayisi olarak 
faaliyet gösteren Sulas Petrol Nakliye Taahhüt Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonlarındaki 
kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamamak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 
18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 27.06.2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 
üncü maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği, konuya ilişkin süresi içinde yazılı savunmada 
bulunmadığı değerlendirildiğinden, Z Petrol Enerji Nakliye San. ve Tic. Ltd.Şti. hakkında, 5015 
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (6455 sayılı Kanunla değişik 44 üncü maddesi) yedinci 
fıkrası gereğince belirlenen her üç (3) fiil için ayrı 70.000,-TL uygulanmak üzere, toplamda 
210.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 210.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9499/36/1-1 

————— 
Kurul’un 26/06/2014 tarihli ve 5099/42 sayılı kararı ile Zülfikaroğlu İnşaat Metal Oto 

Yedek Parça Ve Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’nin, 25.06.2013 tarihinde Orta Mahalle 
Çeşme Meydanı Caddesi No:119 Adapazarı Sakarya adresinde faaliyet gösteren 24.03.2005 
tarihli ve BAY/467-247/10077 sayılı bayilik lisansı sahibi Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol 
Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde 2012 
yılında A-07199 nolu fatura ile motorini, A-07204 nolu fatura ile kalyakı Çiftçioğlu Hayvan ve 
Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisanssız 
bayilik faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine ve 
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği 
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 
uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9499/37/1-1 

————— 
Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5227/2 sayılı Kararı ile; 20/05/2010 tarih ve DAĞ/2566-

9/27739 sayılı dağıtıcı lisansına sahip Damla Oil Akaryakıt Anonim Şirketi’nin, 07/09/2013 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2014 – Sayı : 29160 

 

tarihli tespite göre, sözleşmeli bayisi olan BAY/939-82/32647 sayılı bayilik lisansı sahibi Şefika 
Petrol Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye Kuyumculuk Otomotiv İnşaat Turizm Ticaret Ve Sanayi 
Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 2 adet tankın otomasyon sistemine 
bağlantısının yapılmaması ve otomasyon sistemine müdahale edilmesi eylemini süresi içinde 
Kurumumuza bildirmeyerek ve sisteme müdahaleyi önleyecek tedbirleri almayarak, 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı 
Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Kurul Kararı’nın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile (b) bendine ve 5 inci maddesinin 
(11) inci bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden,  Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, söz konusu tüzel kişi hakkında  ön araştırma prosedürüne 
ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunma 
alınmak suretiyle başlanmasına karar verilmiştir.  

 Söz konusu savunmanın ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kuruma 
gönderilmesi ve süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 
sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9499/38/1-1 

————— 
Kurulun 07/08/2014 tarihli ve 5163-59 sayılı Kararı ile “Karabük Yolu 7.km (Pafta: 3 

ada: Parsel: 1285), Gerede/Bolu” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 19/11/2012 
tarihli ve BAY/939-82/31777 sayılı istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı alan Esentürk Akaryakıt 
Ürünleri Otomotiv Taşımacılık Gıda Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, dağıtıcısı dışında 
ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali yaptığı gerekçesiyle 05/09/2013 tarihli ve 4591-9 
sayılı Kurul Kararı uyarınca alınan yazılı savunmasının ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya 
ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup, 

-21/05/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; dağıtıcısı dışında akaryakıt 
ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin 
birinci fıkrasına, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine; 

-24/05/2013 tarihinde, İl Özel İdaresine teslim edilen akaryakıtın konulduğu tanktan 
alınan numuneye ilişkin olarak düzenlenen 05/06/2013 tarihli ve 1320P00487001 sayılı analiz 
raporuna göre, teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı 
yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine;  

aykırı hareket ettiği ve yazılı savunmasında öne sürülen hususların yapılan fiili haklı 
gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, Esentürk Akaryakıt Ürünleri Otomotiv 
Taşımacılık Gıda Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin üçüncü fıkrası ve (d) bendi gereğince belirlenen 
170.000.- TL; yine 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (e) bendinin üçüncü fıkrası ve (f) 
bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL olmak üzere toplam 240.000.-TL idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 240.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
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yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para 
cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 
hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9499/39/1-1 

————— 
Kurulun 07/08/2014 tarih ve 5163/53 sayılı Kararı uyarınca, “Aydın İzmir Karayolu 

19.Km Ömerbeyli Köyü Germencik /AYDIN” adresi için 07/03/2008 tarih ve BAY/939-82/23969 
numaralı bayilik lisansı alan ETAPET Akaryakıt Nak. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 2012 
yılında lisanssız olarak ERF Petrol Taş. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı bayiye akaryakıt 
satmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına 
aykırılık teşkil ettiği ve böylece 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 
bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin 
yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin 
yapılması” fiilini işlediği anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü 
fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak 
Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 67.962 TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67,962-TL tutarındaki idari para 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 60 gün 
içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 
dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 30 gün içerisinde yukarıda 
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya 
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu para cezasının, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 
edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9499/40/1-1 
————— 

Kurul 07/08/2014 tarih ve 5163/13 sayılı Kararı ile, 14.03.2012 tarihli ve BAY/939-
82/30708 sayılı bayilik lisansı sahibi Aslanpençe İletişim Gıda Tarım Hayvancılık Petrol Ürünleri 
Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 

1) 25.01.2013 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin çalışmaması nedeniyle 
6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci 
fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, 
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2) 25.01.2013 tarihinde yapılan denetimde gerekli şart ve seviyede ulusal marker 
içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi ve akaryakıtın tağşiş 
edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) 
numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri 
gereğince belirlenen 175.833.-TL, 

3) 25.01.2013 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi 
nedeniyle 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen 170.000.-TL, 

4) 27.02.2013 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin çalışmaması nedeniyle 
6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci 
fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, 

5) 18-19.04.2013 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin çalışmaması ve 
otomasyon sistemine müdahale edilmesi nedeniyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, 

6) 18-19.04.2013 tarihinde yapılan denetimde istasyonunda eski dağıtıcısına ait 
amblemlerin bulunduğunun tespit edilmesi nedeniyle 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi 
gereğince belirlenen 850.000.-TL, 

7) 01.06.2013 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi 
nedeniyle 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen 170.000.-TL, 

8) 01.06.2013 tarihinde yapılan denetimde istasyonunda eski dağıtıcısına ait amblemlerin 
bulunduğunun tespit edilmesi nedeniyle 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi gereğince 
belirlenen 850.000.-TL, 

9) Akaryakıt istasyonunda fiyat tabelasında güncel fiyat listesini bulundurmamak 
suretiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 
yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, 

olmak üzere toplamda 2.495.833.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.  
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 2.495.833.-TL (İkimilyondörtyüzdoksanbeşbin 

sekizyüzotuzüç TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci 
maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 
gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 
bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi 
izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip 
eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı 
ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 9499/41/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 21/08/2014 tarihli ve 5185-27 sayılı Kararı ile 03/03/2005 tarih ve DAĞ/446-

265/01986 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Ticaret 
Anonim Şirketi’nin, 25/11/2013 tarih ve BAY/939-82/33458 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 
kapsamında E-90 Karayolu Adana Yolu Üzeri 40.Km, (Pafta:12, Parsel:1632) Akçakent Kasabası 
Merkez Aksaray adresinde faaliyet gösteren bayisi Semih Saçan’a ait istasyonda, 29/11/2013 
tarihinde yapılan denetimde; bayisindeki kayıt dışı ikmali otomasyon sistemi ile Kuruma 
bildirmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 inci maddesinin 6 ncı fıkrasına ve 
06/07/2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1240 sayılı Kurul Kararının 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve vaziyet planında yer almayan gizli tank 
bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) 
bendine aykırı olması nedeniyle, ilgili tüzel kişiye bayisindeki kayıt dışı ikmali otomasyon sistemi 
ile Kuruma bildirmemesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) 
bendinin (3) numaralı alt bendi gereği belirlenen 850.000,-TL ve bayisinin istasyonunda vaziyet 
planında yer almayan gizli tank bulundurması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi gereği belirlenen 250.000,-TL olmak üzere toplam 
1.100.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.100.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme’de dava 
açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 9499/42/1-1 
————— 

Kurul 07/08/2014 tarih ve 5163/17 sayılı Kararı ile, 20/05/2010 tarihli ve DAĞ/2566-
8/27738 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol San. Tic. A.Ş.’nin 
bayisine gerçekleştirdiği akaryakıt satışına ilişkin düzenlediği faturada Mikro Petrol Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin lisans numarasına yer vermeyerek 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 
sekizinci fıkrasına aykırı hareket ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Goldser 
Turizm Otelcilik ve Petrol San. Tic. A.Ş. hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL idari 
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler 
Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 
TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden 
itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 
olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 
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günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 9499/43/1-1 
————— 

Kurul 07/08/2014 tarih ve 5163/16 sayılı Kararı ile, 03.05.2012 tarihli ve BAY/939-
82/30892 sayılı bayilik lisansı sahibi istenilen savunmayı süresinde Kuruma yapmayan Mikro 
Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 

1. 17-19.02.2013 tarihinde yapılan denetimde gerekli şart ve seviyede ulusal marker 
içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi ve akaryakıtın tağşiş 
edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) 
numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri 
gereğince belirlenen 175.833.-TL, 

2. 17-19.02.2013 tarihinde yapılan denetimde akaryakıt istasyonunda bulunan gizli tankı 
ve düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle 
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası 
ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para 
Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 14.652.-TL, 

olmak üzere toplamda 190.485.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.  
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 190.485.-TL (Yüzdoksanbindörtyüzseksenbeş TL) 

tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 
ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 
TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden 
itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 
olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 9499/44/1-1 
————— 

Kurul’un 21/05/2014 tarihli ve 5026-32 sayılı Kararı ile; Sey-Pet Petrol Nakliyat İnşaat 
Otomotiv Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi, aynı fıkranın (a) bendinin 
(4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında 
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince toplamda 231.073,-TL idari para 
cezası uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 231.073,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 
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maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
edilir. 9499/45/1-1 

————— 
Kurul’un 17/04/2014 tarih ve 4976/50 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/30213 numaralı 

istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri 
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonda 20/01/2014 tarihinde 
gerçekleştirilen denetimde elde edilen bilgi ve belgeler ile tespit edildiği üzere, Çinili Vergi 
Dairesinin 007 049 3102 numaralı mükellefi Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj 
Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisanssız dağıtım faaliyetinde 
bulunması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık 
teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 
uyarınca Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunma alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 
tebliğ olunur. 9499/46/1-1 

————— 
Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/55 sayılı Kararı ile; DİH/2838-2/224 numaralı doğal 

gaz ihracat lisansı sahibi Liquefied Natural Gas İhracat Ticaret Limited Şirketi’nin; 27/11/2013 
tarih 71788 sayılı yazı kendisinden talep edilen bilgi ve belgeleri Kuruma ibraz etmeyerek Doğal 
Gaz Piyasası Kanununun 6 ncı maddesinin (a) bendinin (6) numaralı alt bendi ile Doğal Gaz 
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası hükümleri ile Doğal Gaz 
Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin (b) bendi ile Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 37 
nci maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği değerlendirilmekte olup, Doğal Gaz Piyasasında 
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca Liquefied Natural Gas İhracat Ticaret Limited 
Şirketi’nden yazılı savunma alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 
tebliğ olunur. 9499/47/1-1 

————— 
Kurul’un 03/08/2014 tarih ve 5155/7 sayılı Kararı ile; Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol 

ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bayisi olarak “Selimiye Köyü (Pafta:2-3 Ada:- Parsel:1015) 
Osmaneli  BİLECİK” adresinde faaliyette bulunmak üzere 08/03/2013 tarihli ve BAY/939-
82/32263 nolu istasyonlu bayilik lisansı alan ancak 06/03/2014 tarihinde lisansı sonlandırılan 
Seran Petrol Nakliye Gıda İnşaat İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait tesiste 
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09/01/2014 tarihinde yapılan denetimde fiyat ilan panosunun fiyatları göstermediğinin tespit 
edilmesinin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinin 1 
numaralı bendi ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine 
aykırılık teşkil etmesi sebebiyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 
uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın, Seran Petrol Nakliye Gıda İnşaat İletişim 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 
tebliğ olunur. 9499/48/1-1 

————— 
Kurul’un 10/07/2014 tarih ve 5125/29 sayılı Kararı ile; DAĞ/2559-7/27698 numaralı 

dağıtıcı lisansı kapsamında faaliyet gösteren Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım 
Anonim Şirketi’nin, 2013 yılı için TSK’nın ihtiyacı olan akaryakıtın yüklenici depolarından 
alınarak karayolu ile TSK Birliklerine ve ilgili Birimlerine taşınması işlemi sırasında yaklaşık 15 
bin ton kalorifer yakıtı ile 1400 ton kurşunsuz benzinin kaybına sebep olması nedeniyle, 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerine 
aykırı hareket ederek sahip olunan lisansın tanıdığı haklar dışında faaliyet gösterdiği 
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 
uyarınca Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi’nin yazılı savunma 
alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 
tebliğ olunur. 9499/49/1-1 

————— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 17.07.2014 tarihli ve 5126-61 sayılı Kararı ile, 

‘Ulucami Mahallesi 374 Sokak No:200 (2107 Parsel) Akhisar Manisa’ adresinde BAY/939-
82/26967 sayılı ve 25.12.2009 tarihli Bayilik (istasyonlu) lisansı ile faaliyet gösteren Mirbey 
Lojistik Petrol Tekstil Tarım İnşaat Temizlik Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 
bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi hükümlerince belirlenen 850.000,-
TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi hükmü gereği 
170.000,-TL; jet yakıtı ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümlerince belirlenen 350.000,-TL tutarındaki 
idari para cezasının aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi hükmü gereği 70.000,-TL olmak 
üzere toplam 240.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 240.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 
Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 
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0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı 
Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün 
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz 
konusu idari para cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 
hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9499/50/1-1 

————— 
Kurul’un 03/08/2014 tarih ve 5155/11 sayılı Kararı ile; “Çeltik Ova Mevkii ( Ada: Pafta: 

25 L II C , Parsel: 2080 ) Vezirhan Bilecik”  adresinde faaliyette bulunmak üzere 23/11/2012 
tarihinde bayilik lisansı alan ancak 07/10/2013 tarihinde lisansı sonlandırılan BAY/939-82/31803 
nolu bayilik lisansı sahibi Seran Petrol Nakliye Gıda İnşaat İletişim Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketine ait tesiste 31/07/2013 tarihinde yapılan denetimde 2,3,5 ve 8 nolu tankların otomasyon 
sistemine bağlı olmadığı tespit edildiğinden ilgili lisans sahibinin 1240 sayılı Kurul 
Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 
fıkrası hükümlerine aykırı faaliyet gösterdiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın, Seran Petrol 
Nakliye Gıda İnşaat İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına 
karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 
tebliğ olunur. 9499/51/1-1 

————— 
Kurul’un 26/06/2014 tarihli ve 5099/41 sayılı kararı ile Sistanbul İnşaat Elektrik Makina 

Oto Yedek Parça Ve Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’nin, 25.06.2013 tarihinde yapılan 
denetimde 11.01.2012 tarihinde A-92357 sayılı fatura ile motorini Çiftçioğlu Hayvan ve 
Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisanssız 
bayilik faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine ve 
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği 
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 
uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9499/52/1-1 

————— 
Kurulun 21/08/2014 tarihli ve 5185-42 sayılı Kararı ile; Türkoil Petrol Ürünleri San. Tic. 

Ve Dağıtım A.Ş. unvanlı dağıtıcının, “Çiflikler Mahallesi Hasan Değin Mevkii (38.27.I Pafta, 210 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2014 – Sayı : 29160 

 

Ada, 12 Parsel) Osmancık-ÇORUM” adresinde 28/11/2008 tarih ve BAY/939-82/25285 sayılı 
bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Zigana Kuyumculuk Tarım Ürünleri Petrol Ürünleri Turizm 
Nakliye Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı bayisine ait akaryakıt istasyonunda 
01/10/2013 tarihinde yapılan denetimde vaziyet planı harici düzenek bulunması hususunda 
06/02/2014 tarih ve 4871/34 sayılı Kurul Kararı uyarınca yazılı savunma yapılmasının 
istenmesine rağmen, savunma yapılmaması nedeniyle söz konusu fiilin, 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) 
bendine aykırı olduğu anlaşıldığından, Türkoil Petrol Ürünleri San. Tic. Ve Dağıtım A.Ş. 
hakkında, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrasının (b)bendi uyarınca 
250.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 250.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası  ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para 
cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 
hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen olunur. 9499/53/1-1 

————— 
Kurulun  20/03/2014 tarih ve 4930-122 sayılı  Kararı uyarınca; BAY/939-82/29143 sayılı 

bayilik lisansı sahibi Zeydal Petrol Nakliye Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
(26.9.2012 tarihinde iptal) nezdinde gerçekleştirilen denetimlerde lisans sahibi tüzel kişinin 
gerçek dışı belge beyan ettiği tespit edilmiş olup, Zeydal Petrol Nakliye Turizm Gıda Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi'nin 5015 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan denetimlerde Kuruma gerçek 
dışı beyanda bulunmak suretiyle kötü niyetli davrandığı ayrıca bu fiili ile 5015 sayılı 
Kanun'un 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; "Lisans ile tanınan haklar; bu Kanunun, 
ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla 
kullanılır." Hükmünü ihlal ettiği düşünüldüğünden, ayrıca 5015 sayılı Kanun'un 20 nci 
maddesinin beşinci fıkrası ile de, Kanun'a göre yapılan talep veya işlemlerde kanuna karşı hile 
veya gerçek dışı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde lisansın iptal olunacağı hüküm altına 
alındığından Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve 
soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Zeydal Petrol Nakliye Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi'nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 
tebliğ olunur.  9499/54/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 22.10.2014      Karar No: 6740 

 
ŞİRKETLERİN: 
* TİCARİ UNVANI : 1) Aladdin Middle East Ltd. 
  2) Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve 

Tic. A.Ş. 
* MERKEZ ADRESLERİ : 1) 123 South Market Wichita Kansas 67202 U.S.A. 
  2) Adıyaman-Kahta Karayolu 17. km Uludam Köyü 

Zeynel Sahası Arama Üretim Tesisleri bitişiği, Adıyaman 
* TEBLİGAT ADRESLERİ : 1) İran Cad Karum İş Merkezi, F Blok, No: 21/394, 

Kavaklıdere, Çankaya, Ankara 
  2) Söğütözü Cad. No. 23 Söğütözü, Ankara 
* MÜRACAAT TARİHLERİ : 27.06.2014, 30.06.2014, 05.08.2014 
 
RUHSATIN: 
* KONUSU : İşletme ruhsatı 
* KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 
* KAPSADIĞI İLÇELER : Merkez 
* YÜZÖLÇÜMÜ : 1.365 hektar 
* PAFTA NUMARASI : ARİ/AME-GYP/K/L44-d4-2 
 
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 
 
KÖŞE NO ENLEM BOYLAM 
 a 38º03’07’’20’’’ 40º07’30’’00’’’ 
 b 38º02’00’’00’’’ 40º07’30’’00’’’ 
 c 38º02’00’’00’’’ 40º03’00’’00’’’ 
 d 38º03’07’’20’’’ 40º03’00’’00’’’ 
 
KARAR: 
Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. 

A.Ş.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için 
müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, 
milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 
8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 tarihli Olur’ları 
alınmıştır. 

Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. 
A.Ş.’ye % 50’şer hisselerle 30.11.2010 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 
8’inci maddesi gereğince ARİ/AME-GYP/K/L44-d4-2 pafta numaralı müşterek petrol işletme 
ruhsatının, 20 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu müşterek işletme ruhsatının 
kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine 
istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı 
süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir. 

Bu kararın yayımı Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj 
Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’ye % 50’şer hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı 
verilmiştir. 9517/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 22.10.2014     Karar No: 6743 

 
ŞİRKETLERİN: 
* TİCARİ UNVANI : 1) Türkiye Petrolleri A.O. 
  2) N.V. Turkse Perenco 
* MERKEZ ADRESLERİ : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 Ankara  
  2) Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam 

Hollanda 
* TEBLİGAT ADRESLERİ : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86  06100 Ankara  
  2) Mahatma Gandi Cd. No: 97 GOP, Ankara 
MÜRACAAT TARİHLERİ : 18.06.2014, 11.09.2014 
 
RUHSATIN: 
* KONUSU : İşletme ruhsatı 
* KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 
* KAPSADIĞI İLÇELER : Ergani 
* YÜZÖLÇÜMÜ : 1690 hektar 
* PAFTA NUMARASI : ARİ/TPO-NTP/K-L43-c1-1 
 
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 
 
KÖŞE NO ENLEM BOYLAM 
 a 38º10’00’’00’’’ 39º52’30’’00’’’ 
 b 38º07’30’’00’’’ 39º52’30’’00’’’ 
 c 38º07’30’’00’’’ 39º50’00’’00’’’ 
 d 38º10’00’’00’’’ 39º50’00’’00’’’ 
 
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve 

paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine 
ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve 
esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır. 

Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şirketine % 50’şer hisselerle 30.11.2010 
tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO-
NTP/K/L43-c1-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, sahanın üretim olmayan bu 
kısmında 1 yıl içinde üretime başlanması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması şartıyla, 
20 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı 
arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 
yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup 
edilmesine karar verilmiştir. 

Bu kararın yayımı Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şirketine % 50’şer 
hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir. 9518/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 22.10.2014     Karar No: 6747 

 
ŞİRKETLERİN: 
* TİCARİ UNVANI : 1) Türkiye Petrolleri A.O. 
   2) N.V. Turkse Perenco 
* MERKEZ ADRESLERİ : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 Ankara  
   2) Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam 

Hollanda 
* TEBLİGAT ADRESLERİ : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 Ankara  
  2) Mahatma Gandi Cd. No:97 GOP, Ankara 
MÜRACAAT TARİHLERİ : 18.06.2014  
 
RUHSATIN: 
* KONUSU : İşletme ruhsatı 
* KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 
* KAPSADIĞI İLÇELER : Merkez, Ergani 
* YÜZÖLÇÜMÜ : 3010 hektar 
* PAFTA NUMARASI : ARİ/TPO-NTP/K-L43-c3-1 
 
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 
 
KÖŞE NO ENLEM BOYLAM 
 a 38º07’30’’00’’’ 40º00’00’’00’’’ 
 b 38º06’01’’00’’’ 40º00’00’’00’’’ 
 c 38º06’01’’00’’’ 39º52’30’’00’’’ 
 d 38º07’30’’00’’’ 39º52’30’’00’’’ 
 
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve 

paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine 
ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve 
esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır. 

Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şirketine % 50’şer hisselerle 30.11.2010 
tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO-
NTP/K-L43-c3-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, 20 yıl süre ile verilmesine 
bununla birlikte, söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 
6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga 
Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar 
verilmiştir. 

Bu kararın yayımı Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şirketine % 50’şer 
hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir. 9519/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 22.10.2014     Karar No: 6745 

 
ŞİRKETLERİN : 
* TİCARİ UNVANI : 1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation 
  2) Pinnacle Turkey Inc. 
  3) Corporate Resources B.V.  
* MERKEZ ADRESLERİ : 1-2) Omar Hodge Building, 3rd Floor, PO Box 933, 

Road Town, Tortola, İngiliz Virgin Adaları, VG 1110 
  3) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Hollanda 
* TEBLİGAT ADRESLERİ : 1) Şehit Ersan Cd. No: 24/7-8 Çankaya, Ankara 
   2) Piyade Sk. Ataman Apt. No: 3/B Çankaya, Ankara 
   3) İran Cd. No: 21/458 Kavaklıdere, Ankara  
* MÜRACAAT TARİHLERİ : 27.05.2014, 29.05.2014, 25.07.2014 
 
RUHSATIN: 
* KONUSU : İşletme ruhsatı 
* KAPSADIĞI İL : Tekirdağ 
* KAPSADIĞI İLÇELER : Merkez 
* YÜZÖLÇÜMÜ : 9.574 hektar 
* PAFTA NUMARASI : ARİ/TGT-PIN-CBV/K/F18-c4-2 
 
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 
 
KÖŞE NO ENLEM BOYLAM 
 a 41º05’00’’00’’’ 27º22’30’’00’’’ 
 b 41º00’00’’00’’’ 27º22’30’’00’’’ 
 c 41º00’00’’00’’’ 27º15’07’’20’’’ 
 d 41º05’00’’00’’’ 27º15’07’’20’’’ 
 
KARAR: 
Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate 

Resources B.V.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan 
saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı 
Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu 
tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından 
Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 
tarihli Olur’ları alınmıştır. 

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate 
Resources B.V.’ye sırasıyla % 41,5, % 18,5 ve % 40 hisselerle 10.11.2012 tarihinden itibaren, 
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TGT-PIN-CBV/K/F18-c4-2 
pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, yıllık üretim programı ile sahanın rezerv 
durumu da dikkate alınarak 14 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu müşterek 
işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü 
maddesine istinaden verilen 1 yıl 6 ay 17 günlük sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi 
gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir. 

Bu kararın yayımı tarihinde Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle 
Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.’ye sırasıyla % 41,5, % 18,5 ve % 40 hisselerle bir adet 
müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir. 9520/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 22.10.2014     Karar No: 6742 

 
ŞİRKETLERİN : 
* TİCARİ UNVANI : 1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation 
  2) Pinnacle Turkey Inc. 
  3) Corporate Resources B.V.  
* MERKEZ ADRESLERİ : 1-2) Omar Hodge Building, 3rd Floor, PO Box 933, 

Road Town, Tortola, İngiliz Virgin Adaları, VG 1110 
  3) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Hollanda 
* TEBLİGAT ADRESLERİ : 1) Şehit Ersan Cd. No: 24/7-8 Çankaya, Ankara 
   2) Piyade Sk. Ataman Apt. No: 3/B Çankaya, Ankara 
   3) İran Cd. No: 21/458 Kavaklıdere, Ankara  
* MÜRACAAT TARİHLERİ : 02.06.2014, 04.06.2014, 25.07.2014 
 
RUHSATIN: 
* KONUSU : İşletme ruhsatı 
* KAPSADIĞI İL : Tekirdağ 
* KAPSADIĞI İLÇELER : Merkez 
* YÜZÖLÇÜMÜ : 9.168 hektar 
* PAFTA NUMARASI : ARİ/TGT-PIN-CBV/K/F18-c3-1 
 
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 
 
KÖŞE NO ENLEM BOYLAM 
 a 41º01’10’’00’’’ 27º28’25’’00’’’ 
 b 41º00’50’’00’’’ 27º28’25’’00’’’ 
 c 41º00’50’’00’’’ 27º28’30’’00’’’ 
 d 41º00’45’’00’’’ 27º28’30’’00’’’ 
 e 41º00’45’’00’’’ 27º29’35’’00’’’ 
 f 41º00’35’’00’’’ 27º29’35’’00’’’ 
 g 41º00’35’’00’’’ 27º30’00’’00’’’ 
 h 41º00’00’’00’’’ 27º30’00’’00’’’ 
 i 41º00’00’’00’’’ 27º28’45’’00’’’ 
 j 41º00’05’’00’’’ 27º28’45’’00’’’ 
 k 41º00’05’’00’’’ 27º27’35’’00’’’ 
 l 41º00’40’’00’’’ 27º27’35’’00’’’ 
 m 41º00’40’’00’’’ 27º27’25’’00’’’ 
 n 41º00’50’’00’’’ 27º27’25’’00’’’ 
 o 41º00’50’’00’’’ 27º27’10’’00’’’ 
 p 41º01’10’’00’’’ 27º27’10’’00’’’ 
 r 41º05’00’’00’’’ 27º30’00’’00’’’ 
 s 41º00’00’’00’’’ 27º30’00’’00’’’ 
 t 41º00’00’’00’’’ 27º22’30’’00’’’ 
 u 41º05’00’’00’’’ 27º22’30’’00’’’ 
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KARAR: 
Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate 

Resources B.V.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan 
saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı 
Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu 
tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından 
Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 
tarihli Olur’ları alınmıştır. 

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate 
Resources B.V.’ye sırasıyla % 41,5, % 18,5 ve % 40 hisselerle 10.11.2012 tarihinden itibaren, 
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TGT-PIN-CBV/K/F18-c3-1 
pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, yıllık üretim programı ile sahanın rezerv 
durumu da dikkate alınarak 11 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu müşterek 
işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü 
maddesine istinaden verilen 1 yıl 6 ay 17 günlük sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi 
gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir. 

Bu kararın yayımı tarihinde Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle 
Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.’ye sırasıyla % 41,5, % 18,5 ve % 40 hisselerle bir adet 
müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir. 9521/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 22.10.2014    Karar No: 6738 
 
ŞİRKETLERİN : 
* TİCARİ UNVANI : 1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation 
  2) Pinnacle Turkey Inc. 
  3) Corporate Resources B.V.  
* MERKEZ ADRESLERİ : 1-2) Omar Hodge Building, 3rd Floor, PO Box 933, 

Road Town, Tortola, İngiliz Virgin Adaları, VG 1110 
  3) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Hollanda 
* TEBLİGAT ADRESLERİ : 1) Şehit Ersan Cd. No:24/7-8 Çankaya, Ankara 
   2) Piyade Sk. Ataman Apt. No:3/B Çankaya, Ankara 
   3) İran Cd. No:21/458 Kavaklıdere, Ankara  
* MÜRACAAT TARİHLERİ : 02.06.2014, 04.06.2014, 25.07.2014 
 
RUHSATIN: 
* KONUSU : İşletme ruhsatı 
* KAPSADIĞI İL : Tekirdağ 
* KAPSADIĞI İLÇELER : Merkez, Muratlı, Çorlu 
* YÜZÖLÇÜMÜ : 3.423 hektar 
* PAFTA NUMARASI : ARİ/TGT-PIN-CBV/K/F19-d4-2 
 
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 
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KÖŞE NO ENLEM BOYLAM 
 a 41º05’30’’00’’’ 27º37’30’’00’’’ 
 b 41º00’00’’00’’’ 27º37’30’’00’’’ 
 c 41º00’00’’00’’’ 27º35’00’’00’’’ 
 d 41º05’30’’00’’’ 27º35’00’’00’’’ 
 e 41º01’10’’00’’’ 27º37’30’’00’’’ 
 f 41º00’30’’00’’’ 27º37’30’’00’’’ 
 g 41º00’30’’00’’’ 27º36’40’’00’’’ 
 h 41º00’00’’00’’’ 27º36’40’’00’’’ 
 i 41º00’00’’00’’’ 27º36’15’’00’’’ 
 j 41º00’40’’00’’’ 27º36’15’’00’’’ 
 k 41º00’40’’00’’’ 27º37’00’’00’’’ 
 l 41º00’50’’00’’’ 27º37’00’’00’’’ 
 m 41º00’50’’00’’’ 27º37’20’’00’’’ 
 n 41º01’10’’00’’’ 27º37’20’’00’’’ 
 
KARAR: 
Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate 

Resources B.V.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan 
saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı 
Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu 
tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından 
Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 
tarihli Olur’ları alınmıştır. 

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate 
Resources B.V.’ye sırasıyla % 41,5, % 18,5 ve % 40 hisselerle 08.11.2012 tarihinden itibaren, 
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TGT-PIN-CBV/K/F19-d4-2 
pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, yıllık üretim programı ile sahanın rezerv 
durumu da dikkate alınarak 8 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu müşterek 
işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü 
maddesine istinaden verilen 1 yıl 6 ay 25 günlük sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi 
gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir. 

Bu kararın yayımı tarihinde Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle 
Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.’ye sırasıyla % 41,5, % 18,5 ve % 40 hisselerle bir adet 
müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir. 9522/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 22.10.2014     Karar No: 6739 

 
ŞİRKETLERİN: 
* TİCARİ UNVANI : 1) Türkiye Petrolleri A.O. 
   2) N.V. Turkse Perenco 
* MERKEZ ADRESLERİ : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 Ankara  
  2) Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam 

Hollanda 
* TEBLİGAT ADRESLERİ : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 Ankara  
  2) Mahatma Gandi Cd. No: 97 GOP, Ankara 
MÜRACAAT TARİHLERİ : 18.06.2014, 11.09.2014 
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RUHSATIN: 
* KONUSU : İşletme ruhsatı 
* KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 
* KAPSADIĞI İLÇELER : Merkez 
* YÜZÖLÇÜMÜ : 288 hektar 
* PAFTA NUMARASI : ARİ/TPO-NTP/K/L44-d4-1 
 
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 
 
KÖŞE NO ENLEM BOYLAM 
 a 38º07’30’’00’’’ 40º00’43’’00’’’ 
 b 38º06’01’’00’’’ 40º00’43’’00’’’ 
 c 38º06’01’’00’’’ 40º00’00’’00’’’ 
 d 38º07’30’’00’’’ 40º00’00’’00’’’ 
 
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve 

paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine 
ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve 
esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır. 

Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şirketine % 50’şer hisselerle 30.11.2010 
tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO-
NTP/K/L44-d4-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, 20 yıl süre ile verilmesine 
bununla birlikte, söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 
6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga 
Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar 
verilmiştir. 

Bu kararın yayımı Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şirketine % 50’şer 
hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir. 9523/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 22.10.2014     Karar No: 6746 

 
ŞİRKETLERİN: 
* TİCARİ UNVANI : 1) Türkiye Petrolleri A.O. 
  2) N.V. Turkse Perenco 
* MERKEZ ADRESLERİ : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 Ankara  
  2) Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam 

Hollanda 
* TEBLİGAT ADRESLERİ : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 Ankara  
  2) Mahatma Gandi Cd. No:97 GOP, Ankara 
MÜRACAAT TARİHLERİ : 18.06.2014 
 
RUHSATIN: 
* KONUSU : İşletme ruhsatı 
* KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 
* KAPSADIĞI İLÇE : Ergani 
* YÜZÖLÇÜMÜ : 1003 hektar 
* PAFTA NUMARASI : ARİ/TPO-NTP/K/L43-c4–1 
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İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 
 
KÖŞE NO ENLEM BOYLAM 
 a 38º07’30’’00’’’ 39º52’30’’00’’’ 
 b 38º06’01’’00’’’ 39º52’30’’00’’’ 
 c 38º06’01’’00’’’ 39º50’00’’00’’’ 
 d 38º07’30’’00’’’ 39º50’00’’00’’’ 
 
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve 

paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine 
ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve 
esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır. 

Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şirketine % 50’şer hisselerle 30.11.2010 
tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO-
NTP/K/L43-c4-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, sahanın üretim olmayan bu 
kısmında 1 yıl içinde üretime başlanması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması şartıyla, 
20 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı 
arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 
yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup 
edilmesine karar verilmiştir. 

Bu kararın yayımı Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şirketine % 50’şer 
hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir. 9524/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 22.10.2014     Karar No: 6736 

 
ŞİRKETİN : 
* TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 
* MERKEZİ : Ankara 
* TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 86, 06100 
* MÜRACAAT TARİHLERİ : 24.04.2014, 14.08.2014 
 
RUHSATIN: 
* KONUSU : İşletme ruhsatı 
* KAPSADIĞI İL : Batman 
* KAPSADIĞI İLÇELER : Kozluk 
* YÜZÖLÇÜMÜ : 1.291 hektar 
* PAFTA NUMARASI : ARİ/TPO/K/L47-d1-2 
 
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 
 
KÖŞE NO ENLEM BOYLAM 
 a 38º09’00’’00’’’ 41º33’10’’80’’’ 
 b 38º07’30’’00’’’ 41º33’10’’80’’’ 
 c 38º07’30’’00’’’ 41º30’00’’00’’’ 
 d 38º09’00’’00’’’ 41º30’00’’00’’’ 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2014 – Sayı : 29160 

 

KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından 
uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi 
açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 
10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır. 

Türkiye Petrolleri A.O.’na 24.04.2014 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/L47-d1-2 pafta numaralı petrol işletme 
ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine karar verilmiştir. 

Bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’ya bir adet petrol işletme ruhsatı 
verilmiştir. 9525/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 22.10.2014     Karar No: 6735 

 
ŞİRKETİN : 
* TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 
* MERKEZİ : Ankara 
* TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah., 2180. Cad. No: 86, 06100 
* MÜRACAAT TARİHLERİ : 03.06.2014 
 
RUHSATIN: 
* KONUSU  : İşletme ruhsatı 
* KAPSADIĞI İL  : Diyarbakır 
* KAPSADIĞI İLÇELER  : Çermik, Ergani 
* YÜZÖLÇÜMÜ  : 8.462 hektar 
* PAFTA NUMARASI : ARİ/TPO/K/L43-d3-1 
 
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 
 
KÖŞE NO ENLEM BOYLAM 
 a 38º04’10’’00’’’ 39º45’00’’00’’’ 
 b 38º00’00’’00’’’ 39º45’00’’00’’’ 
 c 38º00’00’’00’’’ 39º37’30’’00’’’ 
 d 38º04’10’’00’’’ 39º37’30’’00’’’ 
 
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından 
uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi 
açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 
10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır. 

Türkiye Petrolleri A.O.’na 30.11.2010 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/L43-d3-1 pafta numaralı petrol işletme 
ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu işletme ruhsatının 
kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine 
istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı 
süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir. 

Bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’ya bir adet petrol işletme ruhsatı 
verilmiştir. 9527/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 22.10.2014     Karar No: 6741 

 
ŞİRKETLERİN : 
* TİCARİ UNVANI : 1) Transatlantic Exploration Med. Int. Pty.Ltd. 
   2) Petrako Petrol Doğalgaz İnş. Taah. İşl. ve Dış Tic. 

Ltd. 
  3) Valeura Energy Netherlands B.V.  
MERKEZ ADRESLERİ : 1) 20 Howard St. Perth Australia 6000 
  2) Oran Mah. Turan Güneş Bulvarı Oran Ofis 

No:180/31 Çankaya/ANKARA  
  3) Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076 AZ Amsterdam 

The Netherlands 
* TEBLİGAT ADRESLERİ : 1) Nispetiye Cd. Akmerkez B Blok Kat:5-6  34330, 

Etiler-Beşiktaş-İSTANBUL  
  2) Oran Mah. Turan Güneş Bulvarı Oran Ofis No: 

180/31 Çankaya/ANKARA 
  3) İran Cd. No: 21/458, 06880 Kavaklıdere, ANKARA 
* MÜRACAAT TARİHLERİ : 07.05.2014 
 
RUHSATIN: 
* KONUSU : İşletme ruhsatı 
* KAPSADIĞI İL : Edirne 
* KAPSADIĞI İLÇELER : Merkez, Lalapaşa, Süloğlu 
* YÜZÖLÇÜMÜ : 3.233 hektar 
* PAFTA NUMARASI : ARİ/TEM-PTK-VEN/K-E17-b4-1 
 
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 

 
KÖŞE NO ENLEM BOYLAM 
 a 41º46’40’’80’’’ 26º52’30’’00’’’ 
 b 41º45’00’’00’’’ 26º52’30’’00’’’ 
 c 41º45’00’’00’’’ 26º45’00’’00’’’ 
 d 41º46’40’’80’’’ 26º45’00’’00’’’ 
 
KARAR: 
Transatlantic Exploration Med. Int. Pty. Ltd, Petrako Petrol Doğalgaz İnş. Taah. İşl. ve 

Dış Tic. Ltd. ve Valeura Energy Netherlands B.V.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve 
paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine 
ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve 
esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır. 

Transatlantic Exploration Med. Int. Pty. Ltd, Petrako Petrol Doğalgaz İnş. Taah. İşl. ve 
Dış Tic. Ltd. ve Valeura Energy Netherlands B.V.’ye sırasıyla % 55, % 10 ve % 35 hisselerle 
31.10.2011 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince 
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ARİ/TEM-PTK-VEN/K-E17-b4-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, yıllık üretim 
programı ile sahanın rezerv durumu da dikkate alınarak 10 yıl süre ile verilmesine bununla 
birlikte, söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı 
Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 2 yıl 6 ay 6 günlük sürenin aynı mülga 
Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar 
verilmiştir. 

Bu kararın yayımı tarihinde Transatlantic Exploration Med. Int. Pty. Ltd, Petrako Petrol 
Doğalgaz İnş. Taah. İşl. ve Dış Tic. Ltd. ve Valeura Energy Netherlands B.V.’ye sırasıyla % 55, 
% 10 ve % 35 hisselerle bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir. 9526/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 22.10.2014     Karar No: 6748 

ŞİRKETLERİN: 
* TİCARİ UNVANI : 1) Aladdin Middle East Ltd. 
  2) Güney Yıldızı Pet. Üre. Sondaj Müt. ve Tic. A.Ş. 
* MERKEZ ADRESLERİ : 1) 123 South Market Wichita Kansas 67202 U.S.A. 
  2) Adıyaman-Kahta Karayolu 17. km Uludam Köyü 

Zeynel Sahası Arama Üretim Tesisleri bitişiği, 
Adıyaman 

* TEBLİGAT ADRESLERİ : 1) İran Cad Karum İş Merkezi, F Blok, No: 21/394, 
Kavaklıdere, Çankaya, Ankara     
2) Söğütözü Cad. No.23 Söğütözü, Ankara 

* MÜRACAAT TARİHLERİ : 30.05.2014 
 
RUHSATIN: 
* KONUSU : İşletme ruhsatı 
* KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 
* KAPSADIĞI İLÇELER : Merkez 
* YÜZÖLÇÜMÜ : 4.223 hektar 
* PAFTA NUMARASI : ARİ/AME-GYP/K/L44-d3-1 
 
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 
 
KÖŞE NO ENLEM BOYLAM 
 a 38º06’00’’00’’’ 40º15’00’’00’’’ 
 b 38º02’00’’00’’’ 40º15’00’’00’’’ 
 c 38º02’00’’00’’’ 40º11’06’’00’’’ 
 d 38º06’00’’00’’’ 40º11’06’’00’’’ 

 
KARAR: 
Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. 

A.Ş.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için 
müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, 
milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 
8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 tarihli Olur’ları 
alınmıştır. 
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Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. 
A.Ş.’ye % 50’şer hisselerle 30.11.2010 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 
8’inci maddesi gereğince ARİ/AME-GYP/K/L44-d3-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme 
ruhsatının, 20 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu müşterek işletme ruhsatının 
kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine 
istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı 
süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir. 

Bu kararın yayımı Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj 
Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’ye % 50’şer hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı 
verilmiştir. 9529/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 22.10.2014     Karar No: 6737 

 
ŞİRKETİN : 
* TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 
* MERKEZİ : Ankara 
* TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah., 2180. Cad. No: 86, 06100 
* MÜRACAAT TARİHLERİ : 18.06.2014,10.09.2014 
 
RUHSATIN: 
* KONUSU : İşletme ruhsatı 
* KAPSADIĞI İL : Adıyaman 
* KAPSADIĞI İLÇELER : Kahta 
* YÜZÖLÇÜMÜ : 1.586 hektar 
* PAFTA NUMARASI : ARİ/TPO/K/M41-c1-1 
 
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 

 
KÖŞE NO ENLEM BOYLAM 
 a 37º45’00’’00’’’ 38º48’30’’00’’’ 
 b 37º43’20’’00’’’ 38º48’30’’00’’’ 
 c 37º43’20’’00’’’ 38º45’00’’00’’’ 
 d 37º45’00’’00’’’ 38º45’00’’00’’’ 

 
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından 
uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi 
açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 
10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır. 

Türkiye Petrolleri A.O.’na 18.06.2014 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/M41-c1-1 pafta numaralı petrol işletme 
ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine karar verilmiştir. 

Bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’ya bir adet petrol işletme ruhsatı 
verilmiştir. 9528/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş ’nin Konya ve Aksaray illerinde sahip 

bulunduğu AR/ÇPA/4705 ve 4706 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk 
Petrol Kanunu’nun Geçici-1’inci maddesi ve mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/3 ve 
4’üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 15.10.2014 tarihli olurlarıyla 
feshedilmiştir.  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 
yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 
olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu 
ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel 
Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.  9530/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 16.10.2014     Karar No: 6734 

 
ŞİRKETLERİN : 
* TİCARİ UNVANLARI : 1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation 
  2) Pinnacle Turkey Inc.  
  3) Corporate Resources B.V.  
  4) Transatlantic Exploration Mediterrenean Int. Pty.Ltd.  
* MERKEZ ADRESLERİ : 1) Omar Hodge Building, 3rd Floor, PO Box 933, Road 

Town, Tortola, İngiliz Virgin Adaları, VG 1110 
  2) Omar Hodge Building, 3 rd Floor, PO Box 933, Road 

Town, Tortola İngiliz Virgin Adaları VG 1110 
  3) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Hollanda 
  4) 20 Howard St. Perth Australia 6000  
* TÜRKİYEDEKİ ADRESLERİ : 1) Şehit Ersan Caddesi No:24/7-8 06680, Çankaya, 

Ankara 
  2) Piyade Sokak Ataman Apartmanı No:3/B Çankaya, 

Ankara 
  3) İran Caddesi No:21/458 06680, Kavaklıdere, Ankara 
  4) Nispetiye Cad. Akmerkez B Blok Kat:5-6          

34330 Etiler Beşiktaş, İstanbul 
* MÜRACAAT TARİHİ : 15.04.2014 
 
RUHSATIN: 
* MAHİYETİ : Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında, yukarıda 

isimleri belirtilen şirketlere 12.08.2009 tarihinde 
verilmiş olan AR/TGT-PIN-CBV-TEM/4607 hak sıra 
no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 
Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının 
yapılması. 

* YÜZÖLÇÜMÜ : 49.927 hektar 
*  İNTİBAKTAN SONRAKİ 
    PAFTA NUMARALARI : AR/TGT-PIN-CBV-TEM /K/N39-a1, N39- a4 
  AR/TGT-PIN-CBV-TEM /K/N39-d1,N39- d2   
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* KAPSADIĞI İLLER : Gaziantep, Kahramanmaraş 
* İNTİBAKTAN SONRAKİ 
   YÜZÖLÇÜMÜ : 30.742, 30.815 hektar 
 
KARAR: 
Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc, Corporate 

Resources B.V. ve Transatlantic Exploration Mediterrenean Int. Pty. Ltd. Şti’nin müştereken 
sahip olduğu AR/TGT-PIN-CBV-TEM/4607 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının 
yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci 
maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci 
maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir. 

 Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc, Corporate 
Resources B.V. ve Transatlantic Exploration Mediterrenean Int. Pty. Ltd. Şti’ne 6491 sayılı Türk 
Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı 
tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş 
oldukları iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatlarını” 30 gün içerisinde Genel 
Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl süreler ile iki adet petrol arama ruhsatı itasına karar 
verilmiştir. 9531/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 16.10.2014     Karar No: 6733 

 
ŞİRKETİN: 
* TİCARİ UNVANI : Tiway Turkey Limited 
* MERKEZİ : PO BOx 309 Ugland House, Grand Cayman KYI-1104 

Cayman ISLAND 
* TEBLİGAT ADRESİ : Hoşdere Cad. Hava Sokak No:24/11 06690 Yukarı 

Ayrancı, ANKARA 
* MÜRACAAT TARİHİ : 22.05.2014 
 
RUHSATIN: 
* MAHİYETİ : Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Tiway 

Turkey Limited. Şti’ne 31.07.2011 tarihinde verilmiş 
olan AR/TWY/4860 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı 
Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci 
fıkrasına göre intibakının yapılması. 

* YÜZÖLÇÜMÜ : 40.077 hektar  
* İNTİBAKTAN SONRAKİ 
   PAFTA NUMARALARI : AR/TWY/K/N52-c1, N52-c3, N52-c4 
   AR/TWY/K/N52-d2, N52-d3  
   AR/TWY/K/N53-d4  
   AR/TWY/K/O52-b1 
* KAPSADIĞI İL : Hakkari 
* İNTİBAKTAN SONRAKİ 
   YÜZÖLÇÜMÜ : 34.705, 5.805, 605, 1.718 hektar 
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KARAR: 
Tiway Turkey Limited Şti’nin sahip olduğu AR/TWY/4860 hak sıra no.lu petrol arama 

ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu 
tespit edilmiştir. 

Tiway Turkey Limited Şti’ne 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci 
maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları 
belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı 
“Yatırım Teminatlarını” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl süreler ile 
dört adet petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir. 9532/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 22.10.2014    Karar No: 6744 
 
ŞİRKETLERİN : 
* TİCARİ UNVANI : 1) Türkiye Petrolleri A.O. 
  2) N.V. Turkse Perenco 
* MERKEZ ADRESLERİ : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 Ankara  
  2) Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam 

Hollanda 
* TEBLİGAT ADRESLERİ : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 Ankara  
  2) Mahatma Gandi Cd. No:97 GOP, Ankara 
* MÜRACAAT TARİHLERİ : 18.06.2014, 11.09.2014 
 
RUHSATIN: 
* KONUSU : İşletme ruhsatı 
* KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 
* KAPSADIĞI İLÇELER : Eğil, Ergani, Merkez 
* YÜZÖLÇÜMÜ : 5070 hektar 
* PAFTA NUMARASI : ARİ/TPO-NTP/K/L43-c2-1 
 
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 
 
KÖŞE NO ENLEM BOYLAM 
 a 38º10’00’’00’’’ 40º00’00’’00’’’ 
 b 38º07’30’’00’’’ 40º00’00’’00’’’ 
 c 38º07’30’’00’’’ 39º52’30’’00’’’ 
 d 38º10’00’’00’’’ 39º52’30’’00’’’ 
 
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve 

paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine 
ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve 
esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır. 



30 Ekim 2014 – Sayı : 29160 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 

Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şirketine % 50’şer hisselerle 30.11.2010 
tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO-
NTP/K/L43-c2-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, 20 yıl süre ile verilmesine 
bununla birlikte, söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 
6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga 
Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar 
verilmiştir. 

Bu kararın yayımı Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şirketine % 50’şer 
hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir. 9533/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:22.10.2014     Karar No: 6749 
 
ŞİRKETLERİN : 
* TİCARİ UNVANI : 1) Türkiye Petrolleri A.O. 
  2) N.V. Turkse Perenco 
* MERKEZ ADRESLERİ : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 Ankara  
  2) Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam 

Hollanda 
* TEBLİGAT ADRESLERİ : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 Ankara  
   2) Mahatma Gandi Cd. No:97 GOP, Ankara 
* MÜRACAAT TARİHLERİ : 18.06.2014, 11.09.2014 
 
RUHSATIN: 
* KONUSU : İşletme ruhsatı 
* KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 
* KAPSADIĞI İLÇELER : Merkez, Eğil 
* YÜZÖLÇÜMÜ : 485 hektar 
* PAFTA NUMARASI : ARİ/TPO-NTP/K/L44-d1-1 
 
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 
 
KÖŞE NO ENLEM BOYLAM 
 a 38º10’00’’00’’’ 40º00’43’’00’’’ 
 b 38º07’30’’00’’’ 40º00’43’’00’’’ 
 c 38º07’30’’00’’’ 40º00’00’’00’’’ 
 d 38º10’00’’00’’’ 40º00’00’’00’’’ 
 
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve 

paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine 
ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve 
esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 10.10.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır. 

Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şirketine % 50’şer hisselerle 30.11.2010 
tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO-
NTP/K/L44-d1-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, sahanın üretim olmayan bu 
kısmında 1 yıl içinde en az 1 adet kuyu açılarak üretime başlanması aksi halde ruhsatın fesih 
işlemine tabi tutulması şartıyla, 20 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu müşterek 
işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü 
maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince 
işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir. 

Bu kararın yayımı Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şirketine % 50’şer 
hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir. 9534/1-1 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/154652 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme 

Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Hilmi  Çilingir Huzurevi Yaşlı 

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Düzce/Merkez 

Adresi 
Yeşiltepe mahallesi 9. Düzce 

Bulvarı Kalıcı Konutlar No:47 
Tel-Faks (380) 411 41 21 - (380) 411 44 19 

Posta Kodu 81010 E-Mail duzce@aile.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Aziz Öztürk  

Adresi 
Kültür Mahallesi Muratbey Sokak 

No:18/3  DÜZCE 
 

T.C. Kimlik No. 54631713730  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7090295565  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Düzce Otobüsçüler Minibüsçüler Servis 

Araçları Esnaf Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Sicil No 81/29392  - Oda Sicil No 1261  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9543/1-1 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/154908 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme 

Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Aile ve Sosyal Politikalar il 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Çorum/Merkez 

Adresi 
Gazi Caddesi Valilik Ek Binası kat 

8 A-B Blok 
Tel-Faks (0364) 213 34 37 - (364) 224 04 53 

Posta Kodu 19100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Arifoğlu Yemekçilik Özel Sağlık 

Hizmetleri Bilgisayar Elektronik 

Temizlik Turizm Otomotiv Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi 
Yavruturna Mahallesi Maliye 2. Sokak 

Çavuşoğlu Apt. No: 1/10 ÇORUM 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
790347221  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret sicil no 11330 

Oda sicil no 011889 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9544/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014 / 90139 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ÇUBUK İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İl/İlçe ANKARA / ÇUBUK 

Adresi 
YAVUZ SELİM MAH. PARK 
SOK. NO: 10 ÇUBUK 

Tel-Faks 0 (312) 837 18 30 FAX: 0(312) 837 10 92 

Posta 
Kodu 

06760 E-Mail cubuk.meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 
Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ŞAHAN TURİZM - AYHAN 
ŞAHAN  

Adresi 

ATATÜRK MAH. ADNAN 
MENDERES BULVARI NO: 4 
PK:06760 ÇUBUK / 
ANKARA 

 

T.C. Kimlik No. 11119187414  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

 ÇUBUK ŞOFÖRLER VE 
OTOMOBİLCİLER ESNAF 
ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

06 / 173734  

6. 
Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık 
İhalelerinden 

(  ) 
Bakanlık 
İhalelerinden 

(  ) 

Kurum 
İhalelerinden 

(  ) 
Kurum 
İhalelerinden 

(  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9540/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/64429 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ÜNYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İl/İlçe ORDU / MERKEZ 

Adresi 
CUMHURİYET MEYDANI 
HÜKÜMET KONAĞI KAT:3 
ÜNYE / ORDU 

Tel-Faks 0(4525) 323 11 26 (452) 323 58 25 

Posta 
Kodu 

52300 E-Mail unye52@meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 
Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
HOZAN TURİZM İNŞ. OTO 
PAZ. TİC. LTD. ŞTİ. 

 

Adresi 

YENİ MAH. CENGİZ TOPEL 
CAD. NO:203/20 
GAZİOSMANPAŞA / 
İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No.   
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

4640483540  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

591818  

6. 
Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık 
İhalelerinden 

(  ) 
Bakanlık 
İhalelerinden 

(  ) 

Kurum 
İhalelerinden 

(  ) 
Kurum 
İhalelerinden 

(  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014 / 90139 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı ÇUBUK İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İl/İlçe  ANKARA / ÇUBUK 

Adresi 
YAVUZ SELİM MAH. PARK 
SOK. NO: 10 ÇUBUK Tel-Faks 0 (312) 837 18 30  FAX: 0(312) 837 10 92 

Posta 
Kodu 06760 E-Mail cubuk.meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 
Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

SINIRLI SORUMLU ÇUBUK 
VE ÇEVRESİ SERVİSÇİLER 
MOTORLU TAŞIYICILAR 
KOOPERATİFİ 

 

Adresi 

ATATÜRK MAH. ADNAN 
MENDERES BULVARI NO:4 
PK:06760 ÇUBUK / 
ANKARA 

 

T.C. Kimlik No.   
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 2640316336  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

 ANKARA TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

1794  ODA SİCİL NO : 
65/3129 

 

6. 
Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl ( ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK (X) b-4735 

KİSK (  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık 
İhalelerinden (  ) 

Bakanlık 
İhalelerinden (  ) 

Kurum 
İhalelerinden (  ) Kurum 

İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa

1

1

2

2

2

2

3

3

4
16

33
82

134

135
137
160

214

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   80 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6556 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

6557 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile
Kore Cumhuriyeti Ulusal Polis Teşkilatı Arasında Polis İşbirliği
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6558 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa
Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması (2012-2013)’nın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6559 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6560 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

6561 Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet

Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— 2014 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
— 2014 Yılı Eylül Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 27/10/2014 Tarihli ve 2014/107 Sayılı Kararı

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

Günlük Değerleri
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