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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK İŞLERİ VE

SAĞLIK RAPORLARI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/1993 tarihli ve 21677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant

İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesine bağlı fakültelerin, enstitülerin,

yüksekokulların, meslek yüksekokullarının ve Devlet Konservatuvarının ön lisans, lisans ve

lisansüstü programlarının yaz okulunda uygulanacak usul ve esaslarını düzenler.

(2) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesine bağlı Açıköğretim, İktisat ve İşletme

Fakültelerini, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümünü ve Yabancı Diller

Yüksekokulunu kapsamaz.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddesi hükümlerine, 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sı-
nav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne, Anadolu Üniversitesi Lisans-
üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),
b) Anabilim/Anasanat dalı: Anadolu Üniversitesine bağlı enstitülerdeki anabilim/ana-

sanat dallarını,
c) Birim: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek-

okulu ve Devlet Konservatuvarını,
ç) Birim kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yük-

sekokulu ve Devlet Konservatuvarı kurulunu,
d) Birim yönetim kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul,

meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı yönetim kurulunu,
e) Bölüm: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve

Devlet Konservatuvarındaki bölümleri/programları,
f) GNO: Genel Not Ortalamasını,
g) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
i) Yaz Okulu: Bu Yönetmelik esasları uyarınca Üniversitede yaz aylarında yapılan eği-

timi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Yaz okulu açılması
MADDE 4 – (1) Birim yönetim kurulunun teklifi, Üniversite Yönetim Kurulunun ona-

yıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda açılabilecek dersler ve uygulama koşulları, bu Yönet-
melik hükümlerine uygun olarak ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Yaz okuluna katılıp katılmamak öğrencinin isteğine bağlıdır.

(2) Yaz Okulu Akademik Takvimi, bu Yönetmelikte belirtilen süreler dikkate alınarak
Senato tarafından belirlenir.

Süre ve dersler
MADDE 5 – (1) Yaz okulu eğitim süresi, sınavlar dâhil olmak üzere 5 haftadan az olamaz.
(2) Yaz okulunda geçen süre, eğitim-öğretime ilişkin azami sürenin hesabında dikkate

alınmaz.
(3) Yaz okulunda açılacak dersler için güz veya bahar yarıyılı ders planında yer alan

toplam saat ve AKTS kredileri esas alınır.
Başarı durumunun değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl olmayıp

bahar yarıyılının devamı niteliğindedir. Yaz okulunda ders alan öğrencinin GNO’su, yaz oku-
lunda oluşan harf notları da dikkate alınarak yeniden hesaplanır.

(2) Öğrenci bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası almışsa yaz okulu ayrı bir yarıyıl
olarak kabul edilir.

(3) Bahar yarıyılında öğrencilik hakkı saklı tutulan öğrenci isterse yaz okulundan ders
alabilir.
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Ders açılması
MADDE 7 – (1) Yaz okulunda açılacak ön lisans/lisans dersleri, ilgili bölümlerin/prog-

ramların; lisansüstü dersler ise ilgili enstitü anabilim/anasanat dallarının önerisi, ilgili birim
kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Kayıtlar
MADDE 8 – (1) Yaz okulu öğrenci kayıtları, en geç yaz okulu başlangıcından önceki

hafta içinde yapılır.
(2) Yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre yaz

okulu öğretim ücreti ödemekle yükümlüdür.
(3) Öğrenci, yaz okulunda açılan ön lisans/lisans derslerinden en çok 20 AKTS kredilik

derse, yaz okulu sonu itibarıyla mezun durumundaki öğrenci en fazla 25 AKTS kredilik derse,
lisansüstü öğrencileri ise en fazla 30 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Başka yükseköğ-
retim kurumlarından gelecek öğrenci için ilgili birim yönetim kurulu, kurum dışı kontenjan
belirleyebilir.

(4) Öğrenci, başka yükseköğretim kurumlarında açılan ve eşdeğerliği kabul edilen ders-
lere de 3 üncü fıkradaki sınırları aşmamak ve ilgili dersi daha önce bir kez alıp devam koşulunu
yerine getirmiş olmak kaydıyla kayıt yaptırabilir. Ancak yaz okulunda Üniversitede açılan bir
ders yerine, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmedikçe başka bir yükseköğretim
kurumunda açılan bir ders alınamaz. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan ders/derslerin,
kredi/kredilerin ve not/notların öğrencinin not durum belgesine işlenmesi 3/9/2015 tarihli ve
29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(5) Yaz okulunda dersler başladıktan sonra, ders ekle/sil/çekilme işlemleriyle ilgili ta-
lepler dikkate alınmaz.

Devam zorunluluğu
MADDE 9 – (1) Yaz okulunda 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hü-
kümlerine göre derslere devam zorunluluğu vardır.

Mazeret sınavı
MADDE 10 – (1) Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden biriyle

sınavlara katılamayan öğrenciye, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı
verilebilir.

Kayıt iptali
MADDE 11 – (1) Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden birine

dayalı olarak istekte bulunan öğrencinin yaz okulu kaydı, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla
iptal edilebilir. Kaydı iptal edilen öğrencinin, yaz okulu öğretim ücreti iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 3/9/2015 tarihli ve

29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 22/7/1996 tarihli ve 22704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ana-

dolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesinde ön lisans

ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim programlarına katılan öğrencilerin eğitim-öğretim, öğrenci
kayıtları, sınav ve değerlendirme, izin, kayıt silme, diploma ve akademik danışmanlık işlem-
lerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesinin, fakülte ve meslek

yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ile sınav ve de-
ğerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders

kredilerinin bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan sistemi,
b) Birim: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı ilgili fakülte, yüksekokulları ve meslek

yüksekokullarını,
c) Birim yönetim kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı birimlerin yönetim ku-

rullarını,
ç) Birim kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek

yüksekokulu kurullarını,
d) Birim yöneticisi: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı birimlerin yöneticilerini,
e) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamla-

yan veya birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin, yüksekokulların
ve meslek yüksekokullarının eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimini,

f) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere dekan,
müdür, ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim ele-
manını,

g) Dekan: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı ilgili fakültelerin dekanlarını,
ğ) Dekanlık: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı ilgili fakültelerin dekanlığını,
h) Duplikata: Diploma ve sertifikaların tıpkısı ikinci nüshalarını,
ı) Fakülte: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı fakülteleri,
i) GANO: Genel akademik başarı not ortalamasını,
j) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı

kapsayan yükseköğretimi,
k) Müdür: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulla-

rının müdürünü,
l) Müdürlük: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulları müdürlüğünü,
m) Ön lisans: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı en az dört yarıyıllık programı,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
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o) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
ö) Senato: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,
p) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
r) YANO: Yarıyıl akademik başarı not ortalamasını,
s) Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
t) Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim

yapılan birimi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt, Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Programlarına İlişkin Esaslar

Kayıt işlemleri
MADDE 5 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları

ilan edilen tarihlerde, Üniversite tarafından belirlenip istenilen belgeler ile kayıt bürosuna şah-
sen başvururlar. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayanlar ile on sekiz yaşından
küçük adaylar noter tasdikli vekâletnameleri ile belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt yap-
tırabilirler.

(2) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırma-
yan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

(3) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini akademik takvimde belirtilen süre için-
de ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz.

(4) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının
tespit edilmesi halinde hangi yarıyılda olduğuna bakılmaksızın Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu
öğrencilerin Üniversiteden ayrılmış olmaları halinde, diploma ile kendilerine verilen diğer tüm
belgeler iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılır.

(5) E-devlet üzerinden kayıtların mümkün olduğu durumlarda, e-devlet üzerinden kayıt
yapan öğrenciler Üniversite tarafından belirlenip istenilen belgeleri önceden ilan edilmiş tarihler
içerisinde kesin kayıt işlemlerinin yapıldığı kayıt bürolarına teslim etmek zorundadır.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 6 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri

uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik
takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Öğrenim harcını ödemeyen öğrenciler ders kaydı yaptı-
ramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari
derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu
itibariyle yapılacak sıralamada ilk %10’a giren birinci öğretim öğrencilerin ödeyecekleri öğ-
renim harçları 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre belirlenir.

(3) Öğrencilerin belirlenen zorunlu eğitim süreleri içerisinde mezun olamamaları ve
yandal veya çift anadal öğrenimlerini tamamlayamamaları halinde ödeyecekleri öğrenim harç-
larının hesaplanması 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre yapılır.

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 7 – (1) Birimlerde; ilgili kurulların kararları ve Senatonun onayı ile YÖK’ün

belirlediği esaslar doğrultusunda örgün ve ikinci öğretim, yaygın, açık öğretim, uzaktan eğitim
ve yoğunlaştırılmış yaz okulu gibi her türlü eğitim-öğretim yapılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 8 – (1) Eğitim ve öğretim; yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-

öğretim dönemleri, yarıyıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve
bahar yarıyıllarına ek olarak staj ve yaz kursları veya yaz dönemi açılabilir. Bunların süresi ve
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uygulama şekli, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından düzenlenir. Bir yarıyıl yetmiş
günden, bir yıl yüz kırk günden az olamaz. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini
uzatabilir.

(2) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, eğitim-öğretim
yılının başlamasından önce Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 9 – (1) Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler,

bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği
dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans
programlarında dört yıl, eğitim-öğretim süresi dört yıl olan lisans programlarında yedi yıl, eği-
tim-öğretim süresi beş veya altı yıl olan programlar için dokuz yıldır.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücret-
lerini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders
ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırıl-
madan öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Azami sürelerin hesaplanmasında, öğrencilerin ilgili birim yönetim kurulunca kabul
edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz.

(4) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise azami öğrenim
süresinden sayılır.

Yabancı dilde eğitim ve hazırlık sınıfı
MADDE 10 – (1) Ön lisans ve lisans programlarında dersler ilgili birim kurulu önerisi,

Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı alınarak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bir yabancı
dilde verilebilir.

(2) İlgili birim kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile eğitim-öğre-
timin yapıldığı yabancı dilde yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Zorunlu veya isteğe bağlı ha-
zırlık sınıfı eğitim-öğretimi ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Senato tarafından belir-
lenir.

Eğitim-öğretim programları
MADDE 11 – (1) Birimlerin eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları

ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında birim kurullarınca düzenlenir ve Senato-
dan geçerek ilan edilir.

(2) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Seçmeli dersler; danışma-
nının görüşü de göz önünde bulundurularak, öğrenci tarafından belirlenir. Zorunlu ve seçmeli
dersler teorik ve/veya uygulamalı olarak yapılır.

(3) Her öğrenci, kayıtlı olduğu bölümün zorunlu derslerini ve müfredatında belirtilen
sayıda seçmeli ders almakla yükümlüdür.

(4) Eğitim programlarında yer alacak zorunlu teorik ve/veya uygulamalı derslerin ya-
rıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, akademik anabilim/anasanat dalı kurulları ve bölüm
kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak ilgili birim kurulu önerisi ile Senatoda karar-
laştırılır. Yabancı dilde verilecek seçmeli dersler dışındaki seçmeli dersler bölüm/anabilim da-
lının önerisi ve ilgili kurulların onayıyla açılır ve/veya kaldırılır. Öğrenci seçmeli dersi, kayıtlı
olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi, başka program-
ların seçmeli veya zorunlu dersleri arasından da seçebilir.

(5) Her dönem için 30 AKTS kredisi olmak üzere ön lisans programlarında 120 AKTS,
lisans programlarında 240 AKTS kredisi ve beş yıllık programlarda 300 AKTS, altı yıllık prog-
ramlarda 360 AKTS kredisi alması gerekir.
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(6) Eğitim-öğretim programı, fakülte veya yüksekokulların niteliklerine göre teorik
dersler ve/veya uygulamalar, seminer, laboratuvar, klinik çalışma, staj, bitirme projesi ve ben-
zeri çalışmalardan oluşur.

(7) Teorik ve uygulamalı dersler içinde seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik ça-
lışması, laboratuvar çalışması ve inceleme, ödev, bireysel çalışma, mesleksel beceri uygula-
maları, hasta başı vizitleri, sınava hazırlanma, alan çalışması, mezuniyet tezi, proje gibi diğer
etkinlikler yer alabilir.

(8) Zorunlu yabancı dil dersleri, toplam 60 saatten az olmamak üzere, en az iki yarıyıl
olarak programlanır ve okutulur.

Çift anadal ve yan dal
MADDE 12 – (1) Çift anadal programında; bölümün/programın öğrencileri; lisans öğ-

renimleri süresince, aynı fakülte/yüksekokul içinde veya dışında kayıtlı oldukları bölüme/prog-
rama konu bakımından yakın olan başka bir bölümün/programın derslerini aynı zamanda takip
edebilirler.

(2) Kayıtlı oldukları lisans programlarını başarıyla yürüten öğrenciler, ilgi duydukları
başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla yan dal programını takip edebilirler.

(3) Çift anadal programı ve yan dal programı ile ilgili esaslar; 24/4/2010 tarihli ve 27561
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düze-
yindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve Senato karar-
larına göre uygulanır.

Derslerin kredi değeri
MADDE 13 – (1) Ders kredileri, YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma

düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilik çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğ-
rencilerin çalışma saati göz önünde tutularak ilgili birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından
belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak ilgili birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenen ilkeler
çerçevesinde iş yüküne dayalı olarak ders kredileri hesaplanır.

Ders kayıtları ve kayıt yenileme
MADDE 14 – (1) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri, eğitim-öğretim yarıyılı/yılı

başlamadan akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Kayıt yenilemek ve ders al-
mak için öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir. Öğrencilerin kay-
dının silinmesi halinde, alınan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez. 2547 sayılı
Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca, öğrenim katkı payını ödemeyenler o dönem için kayıt yap-
tıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Ders kayıt işlemlerinden öğrenci sorumludur.
(3) Haklı ve geçerli sebeplerle belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenci-

lerin, akademik takvimde belirlenen süre içinde ilgili birime başvurmaları gerekir. Başvurular,
ilgili birim yönetim kurulunca geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla karara bağ-
lanır.

(4) Belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen, haklı ve geçerli sebepleri olmayan öğ-
renciler, o yarıyıl veya yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremezler.

(5) Kayıt yenilenmemesi sebebiyle kaybedilen süreler, 2547 sayılı Kanunda belirtilen
azami öğrenim süresinden sayılır.

(6) İkinci öğretimde ilk %10’a girerek birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğ-
renci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeme hakkını kazanan öğrenciler, öğrenimlerine yine
ikinci öğretimde devam ederler.
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Akademik danışmanlık
MADDE 15 – (1) Öğrencilerin eğitim-öğretimle ilgili veya diğer sorunlarının çözü-

müne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce bölüm
başkanlıklarının önerisi ve ilgili birim yönetim kurulunun kararıyla öğretim elemanları arasın-
dan akademik danışmanlar görevlendirilir. Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin
esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ön şart
MADDE 16 – (1) Öğretim planındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için, alt yarıyıl-

lardan belirli ders ve derslerin başarılmış olması, ön şart olarak kabul edilebilir. Herhangi bir
dersin alınabilmesindeki ön şart, ilgili birimin bölüm/program kurullarınca gerekçeleri belirti-
lerek ilgili birim kuruluna önerilir ve birim kurulunun verdiği karar Senatonun onayı ile belir-
lenir.

Ders alma/ders silme
MADDE 17 – (1) Öğrenciler birinci ve ikinci yarıyıllarda programlarında açılan dersleri

almak zorundadırlar.
(2) Öğrenciler öncelikle başarısız ve tekrarlamak zorunda oldukları dersleri almak zo-

rundadırlar.
(3) Öğrenci, GANO’larını yükseltmek için şartlı başarılı (DD, DC) oldukları dersleri

danışman onayı ile tekrarlayabilirler.
(4) Üçüncü yarıyıldan itibaren önceki yarıyıllardan ders tekrarlama veya ilk defa alma

durumunda olan öğrenciler; öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak, tekrarlanacak derslerin
farklı yarıyıllardan olması ve öğrencinin haftalık programıyla çakışması durumunda ise en alt-
taki yarıyıl derslerinden başlamak şartı ile bulundukları yarıyıla ait dersleri alabilirler.

(5) Öğrenciler, tekrarlamak veya ilk defa almak zorunda oldukları derslerin çokluğu
dolayısıyla, kayıtlı bulundukları yarıyıl derslerinin bir kısmını veya tamamını almayabilirler,
ancak bu durum, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen zorunlu öğretim süresi-
nin işlemesine engel olmaz.

(6) Alt yarıyıllara ait GANO’su 2,00 (CC)’nin altında olan öğrenci devam eden yarıyılda
ilgili yarıyılın kredisini aşmayacak şekilde ön koşulsuz dersleri alabilir. İlgili kurul bu durum-
daki öğrencilerin fazladan üst yarıyıldan bir ders almasına izin verebilir.

(7) GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler, üst yarıyıllardan/yıllardan ders alabilir. Bu
durumdaki öğrenciler, normal dönem derslerinden ayrı olarak üst yarıyıldan en fazla üç ders
alabilirler. Bu öğrencilerin, takip eden yarıyıllarda da aldıkları bütün dersler, genel akademik
başarı not ortalamasına katılır.

(8) Öğrenciler başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine,
kayıtlı oldukları bölüm tarafından uygun görülen ve kredi bakımından eş olan dersleri alırlar.

(9) Öğrenciler öğretim planlarında yer alan Üniversite dışındaki inceleme ve araştırma
çalışmalarına katılmak zorundadırlar.

(10) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslarda ön şartlı olarak gösterilen staj-
larını, aynı esaslarda belirtilen dersleri başarı ile tamamlamaları halinde yapmaya hak kaza-
nırlar.

(11) Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam
edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin
sınavı geçersiz sayılır.

(12) Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm başkanlığının teklifi ve ilgili yönetim kurulunun
kararı ile ilgili dersin teorik ve pratik AKTS kredilerinin uyumlu olması şartıyla diğer üniver-
sitelerden yaz okullarında ders alabilirler. Bu dersleri alabilmenin ön koşulu o üniversitedeki
ilgili dersin teorik ve pratik AKTS kredilerinin uyumlu olmasıdır.
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(13) Öğrenci işleri ders alma konularında danışman görüşünü de dikkate alır. Bu konuda
tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

Uygulama ve stajlar
MADDE 18 – (1) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalış-

malarla ilgili esaslar akademik anabilim/anasanat dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen
öneriler göz önüne alınarak ilgili birim kurulu önerisi ile Senatoca kararlaştırılır.

Derslerden muafiyet
MADDE 19 – (1) Ders muafiyeti, daha önce devam edilen aynı düzeydeki herhangi

bir diploma programında başarılı olunan eşdeğer dersler için talep edilebilir. Muafiyet talebinin,
öğrenci tarafından Üniversiteye kaydı takip eden on iş günü içinde, birimine muafiyet istediği
dersleri içeren bir dilekçe ve ders içerikleri belgesi aslı ile başvurmaları gerekir. Muafiyet ta-
lepleri ilgili birimin yönetim kurulunca değerlendirilir ve sonuç öğrenciye on beş iş günü içinde
yazılı olarak bildirilir.

(2) Hazırlık sınıfı, yabancı dil dersleri ile Senatoca belirlenen diğer derslerden muaf
olmak için, ilgili dönem başlarında açılacak muafiyet sınavlarında başarılı olmak gerekir.

Devam zorunluluğu
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin, ilk defa alınan veya devamsızlıktan dolayı başarısız

olunup tekrar edilen teorik derslerin %70'ine, uygulamalar, laboratuvar ve benzeri çalışmaların
%80'ine devam etmiş olması gerekir. Öğrencilerin devam durumları, derse giren öğretim ele-
manı tarafından izlenir ve ilgili birimin öğrenci işleri tarafından takip edilerek kayda geçirilir.
Devamsızlıkları sebebiyle sınava girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi, yarıyıl/yılsonu
sınavından önce dersin öğretim elemanı veya ilgili birimin öğrenci işleri tarafından ilan edilir.

(2) Ders ve uygulamaların başarısızlık nedeniyle tekrarı halinde, devam şartının aranıp
aranmayacağı ilgili birim için birim kurulunca belirlenir.

Ders tekrarı
MADDE 21 – (1) Öğrenci, daha önce geçer not aldığı derslerini, yazılı veya elektronik

beyanda bulunarak o dönem içerisinde yapılacak olan diğer sınavlara girerek notlarını yüksel-
tebilir.

(2) Geçer not alınan dersleri tekrar edilen sınavları için alınan son not geçerlidir.
(3) Dönem sonu notu geçmeyen, devamsızlık sınırını aşan ve sınavlara girmeyen öğ-

renciler bu dersi/dersleri verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrarlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarının Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar

Sınavlar
MADDE 22 – (1) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınavlar; ara sınav, öğrenme sınavı, ders kurulu sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavı, mazeret

sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, staj sonu sınavı ve muafiyet sınavından oluşur. Bu
sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak basılı veya elektronik ve/veya uygula-
malı olarak yapılabilir. Bu sınavların türleri ve ağırlıkları ilgili kurulun önerisi, Senatonun
onayı ile belirlenir. Ancak ilgili birim kurulları tarafından farklı bir değerlendirme önerisinin
bulunmadığı durumlarda; bir dersin yarıyıl içi not ortalamasının yarıyıl/yılsonu başarı notuna
etkisi %40, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavının etkisi de %60'tır.

b) Öğrenciler, birimleri tarafından yazılı olarak ve/veya üniversitenin resmi internet si-
tesinde duyurulan sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde öğrenci kimlik belgeleriyle
sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi halinde aldığı not
iptal edilir.

c) Ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden
verilir.
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(2) Sınav türleri ve esasları şu şekildedir:
a) Ara sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
1) Her ders için yarıyılda/yılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların

sayısı ilgili birim kurulu kararı ile belirlenir.
2) Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri için ara sınav yapılmaz.
3) Aynı yarıyıl veya yıl içinde programlanan derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı

günde yapılabilir.
4) Haklı ve geçerli görülen bir mazeretle ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili birim

yönetim kurulu kararı ile belirlenen tarihte mazeret sınavı yapılır.
b) Yarıyıl/yılsonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
1) Yarıyıl/yılsonu sınavları, ilgili birimlerce yazılı olarak ve Üniversitenin resmi internet

sitesinde ilan edilen yer, tarih ve saatlerde iki haftaya yayılarak yapılır.
2) Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için, 22 nci maddede belirtilen devam

şartının ve varsa yarıyıl başında dersi verecek öğretim elemanı tarafından belirlenen ve ilan
edilen şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl/yılsonu
sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (DZ) devamsız harf notu verilir.

c) Mazeret sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
1) Ara sınavlara, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen ve 36 ncı maddede yer alan haklı

ve geçerli bir sebepten dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır.
2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, sınav haklarını akade-

mik takvimde belirtilen tarihler arasında kullanırlar.
d) Muafiyet sınavı, Senato kararıyla muaf olunması uygun görülen dersler için her eği-

tim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılır. Muafiyet sınavının esasları Senato tara-
fından belirlenir.

e) Bütünleme sınavları; ilgili birimlerce yazılı olarak ve Üniversitenin resmi internet
sitesinde ilan edilen yer, tarih ve saatlerde yapılır. Bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl/yıl-
sonu sınavı puanı olarak değerlendirilir. Bütünleme sınavları ile ilgili uygulama esasları Senato
tarafından belirlenir.

Sınav evrakının saklanması
MADDE 23 – (1) İlgili öğretim elemanı yürüttüğü derse ait not çizelgeleri ve sınav

belgelerini, bölüm-anabilim dalı başkanlığına tutanakla teslim eder; ilgili birim ayrı bir arşivde
bu evrakı beş yıl tutmak zorundadır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz
MADDE 24 – (1) Sınavı yapan öğretim elemanı sınav tarihini takip eden on gün içe-

risinde sınav sonuçlarını ilan eder.
(2) Öğrenciler sınav sonuçlarına ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili birime di-

lekçe vererek itiraz edebilir.
(3) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine

bildirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak
ilgili birime bildirilir. Not değişikliği, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile ilgili birim öğrenci
işleri bürosu tarafından yapılır.

Sınavlarda kopya
MADDE 25 – (1) Sınavlarda veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı,

kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği anlaşılan öğrenci o dersten başarısız
sayılır ve hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-
öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
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Ders başarı notu
MADDE 26 – (1) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için, harf notla-

rından biri verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır. Sınavlar mutlak veya bağıl
ölçütlere göre değerlendirilir.

(2) Dersin sorumlu öğretim elemanı; ders ölçme ve değerlendirme kriterlerini yarıyıl
başında ilk derste öğrencilere ilan etmek ve bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirmek zorun-
dadır.

(3) Harfle ilan edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:
a) Başarı notu Katsayı Puanı

AA 4.00 90-100
BA 3.50 80-89
BB 3.00 70-79
CB 2.50 65-69
CC 2.00 60-64
DC 1.50 55-59
DD 1.00 50-54
FD 0.50 40-49
FF 0.00 39-0
W -- --
MU -- --
DZ 0.00 0
GR 0.00

b) Bunlardan;
1) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış

sayılır.
2) İlgili yarıyıl/yılsonu itibarıyla GANO 2,00 ve üzeri olduğunda, bitirdiği yarıyıl ve

bir önceki yarıyıla ait DC ve DD başarı notu aldığı derslerin şartlı olarak başarıldığını belirtir.
3) Yarıyıl/yıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DZ notu verilir ve öğretim

elemanınca yarıyıl/yılsonu sınavından önce ilan edilir. Bu öğrenciler, yarıyıl/yılsonu sınavına
alınmazlar.

4) Yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan
GR notu verilir.

5) DZ ve GR notları, FF gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.
6) FF, DZ ve GR notu alan öğrenciler bu dersi/dersleri verildiği ilk yarıyılda/yılda tek-

rarlar.
7) Diğer yükseköğretim kurumlarında alınan derslere ait geçer notlara (MU) notu verilir.

Bu derslere ait notları ve AKST kredileri aynı şekilde GANO hesabında kullanılır.
8) DZ notu, genel akademik başarı not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

DZ ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrar alınır.
9) Dönem sonu sınavına girmeyen öğrenciye, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın

GR notu verilir.
Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 27 – (1) Öğrencinin akademik başarı not ortalaması her yarıyıl sonunda he-

saplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencinin YANO ve GANO olmak üzere iki ortalama elde
edilir.

(2) Yıllık olan derslerin/etkinliklerin/uygulamaların notu dersin alındığı akademik ba-
şarı not ortalamasına katılır.
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(3) Bir yarıyılın akademik başarı not ortalamasını hesaplamak için; öncelikle, bir öğ-
rencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden/etkinliklerden elde ettiği notların katsayısı ile o
derslerin/etkinliklerin kredi değerlerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra
bütün derslerden/etkinliklerden elde edilen bu sayı, derslerin/etkinliklerin kredi değerleri top-
lamına bölünür. Bulunan değer yarıyılın akademik başarı not ortalaması olarak adlandırılır.

(4) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının
hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu
derslerin/etkinliklerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

(5) Birinci ve ikinci öğretim öğrencilerinden ilk %10’a girenlerin tespiti, her bir yarıyıl
sonundaki yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesabına göre yapılır. Yıllık eğitim programı
uygulayan bölümlerde yılsonu akademik başarı not ortalaması hesabına göre yapılır.

(6) Bir yarıyıl sonunda, programın o yarıyıl için gerektirdiği tüm ders yükünü alarak
başarıyla tamamlayan, disiplin cezası almayan ve yarıyıl akademik başarı not ortalaması 3,00
ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 veya üstü öğrenciler ise yüksek onur öğ-
rencisi olurlar.

Başarısızlık durumu
MADDE 28 – (1) Başarı baraj notu en az 2,00 (CC)’dir. En son hesaplanan genel aka-

demik başarı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğ-
renciler öncelikle alttan kalan başarısız dersleri olmak üzere ilgili yarıyıl derslerini alırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Silme, Kayıt Dondurma, Disiplin İşleri, Tebligat ve Adres Bildirme ve

Geçişlere İlişkin Esaslar

Üniversiteden ayrılma, kayıt silme ve sildirme
MADDE 29 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler birimine

bir dilekçe ile başvururlar. Yapılan başvurular ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara
bağlanır. Bu öğrencilerin ilgili birim öğrenci işleri bürosu tarafından kayıtları silinir ve Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına bilgi verilir. Kaydı silinen öğrenciye; kayıt evrakı içinde verdiği or-
taöğretim diploması ya da mezuniyet belgesi ilgili birim öğrenci işleri bürosu tarafından geri
verilir.

(2) Öğrencinin Üniversiteden kaydının silinmesi halinde ödemiş olduğu harç ve ücretler
iade edilmez.

(3) Kaydını sildiren öğrenci, öğrenci affı çıktığı zaman Üniversiteye dönmek isterse,
ilk başvuran öğrencilerle aynı kurallara tabi tutulur.

(4) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış
olan öğrencilerin Üniversiteden ilişikleri kesilir.

(5) İlişik kesme hususunda diğer ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
Kayıt dondurma
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen mazeretlerden dolayı ilgili

birim yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir;
a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
b) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olmak

şartı ile tabi afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin

bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi,
ç) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması,
d) Öğrencinin tutukluluk hali,
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e) İlgili mevzuata göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da
çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

f) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çık-
ması.

(2) Öğrencinin başvurduğu yarıyıldan itibaren; birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde
sayılan hallerde bir veya iki yarıyıl, (ç) bendinde belirtilen hallerde askerlik süresi boyunca,
(d) bendinde belirtilen hallerde tutukluluk halinin devamı süresince, (e) bendinde belirtilen
hallerde ise mahkûmiyeti süresince kaydı dondurulur.

(3) Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz.
Disiplin işleri
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanun ve Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğren-

ciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesis-
lerine giremezler.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 32 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan

posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek
yapılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izle-
mekle yükümlüdür.

(3) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri ikamet adresi ve e-posta adreslerini değiş-
tirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmemiş veya yanlış
ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin, Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönde-
rilmesi halinde tebligat yapılmış sayılır.

Yatay ve dikey geçişler
MADDE 33 – (1) Benzer öğretim kurumlarından yatay geçiş işlemleri, ilgili mevzuat

hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu ve Senatonun kararlarına göre yürütülür. Yatay geçişler
Senato tarafından belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup intibak işlemleri ilgili kurullar tara-
fından yapılır.

(2) Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans
programlarına kabulleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bitirme Derecesi, Diplomalar ve Verilme Şartları

Bitirme derecesi
MADDE 34 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine

göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel aka-
demik başarı not ortalaması 2,00 veya daha yüksek olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.

Diplomalar ve verilme şartları
MADDE 35 – (1) Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler, ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre Senato tarafından belirlenir.
(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere

geçici mezuniyet belgesi verilir.
(3) Diploma ve geçici mezuniyet belgeleri öğrencinin kendisine veya noter onaylı ve-

kiline verilir.
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(4) Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan ve ilk iki
yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde, ilgili yönetim kurulu kararı
ile ön lisans diploması verilir.

(5) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden
öğrenciler ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası
alanlara ön lisans diploması verilmez.

Diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesinin kaybedilmesi
MADDE 36 – (1) Diploma, diploma eki belgelerini kaybedenlere Senato tarafından

belirlenen koşulları yerine getirmeleri ve Üniversite Yönetim Kurulunca kabulü halinde bir
defaya mahsus olmak üzere bu belgelerin duplikataları (ikinci nüsha) verilir.

(2) İkinci nüshaları kaybedenlere başka nüsha verilmez, yalnız daha önce aslının ve
ikinci nüshasının düzenlendiği ve kaybedildiğini belirten kayıp belgesi verilir. Kayıp belgesinin
verilmesinde de ikinci nüshaların verilmesi usulü uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler
MADDE 37 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üni-

versiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güç-
lük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güç-
lüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin
dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getire-
miyor ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, 22 nci maddede belirtilen sınavlara girmek zo-
rundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencinin
engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip
uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler,
okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ile işbirliği
MADDE 38 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki bir üniversite arasında

yapılan anlaşma uyarınca, ortak program açılabilir. Ortak programlar ile ilgili uygulama esasları
Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci değişim programları çerçevesinde Üniversite tarafından en az bir yarıyıl
veya bir aylık staj olmak üzere, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderi-
lebilir, yurt içindeki ve yurt dışındaki bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre için-
de, öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrencinin, danışmanının onayı ile yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitede
aldığı dersler ve bunların başarı notuna nasıl yansıtılacağı, ilgili birim yönetim kurulu tarafından
kararlaştırılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/1361 

Karar No : 2015/167 

C. Savcılığı Esas No : 2012/42749 

Sanık : GIGLA SHARABIDZE, Jambuli ve Nato oğlu, 1990 KHONI 

doğumlu. Tiflis Gldnai Cad 6. Kısım D: 21 Tiflis / GÜRCİSTAN 

adresinde oturur. 

Suç : Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında 

Hırsızlık. 

Suç Tarihi / Saati : 10/11/2011 

Suç Yeri : Şehit Muhtar Mah. İstiklal Cad. Beyoğlunda bulunan Mavi Jeans 

ve Collezione mağazaları içi. 

Karar Tarihi : 23/06/2015 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eyleminden dolayı TCK 142/1-b, 62 maddeleri 

uyarınca iki kez 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını içeren hükmün sanığın sabıkasız 

oluşu ve sanığın bir daha suç işlemekten çekineceği yolunda mahkememize olumlu kanaat hasıl 

olması hususları nazara alınarak, sanığın CMK'nun 231/5 maddesi gereğince sanık hakkında 

verilen HÜKÜMLERİN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

Sanığın CMK’nın 231/8 maddesi uyarınca İKİ KEZ 5 yıl süre ile denetim altında 

TUTULMASINA, sanığın sosyal durumu ve kişiliği göz önünde tutularak sanığa taktiren 

herhangi bir yükümlülük belirlenmesine yer olmadığına, 

CMK'nun 231/10 maddesi gereğince sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç 

işlememesi halinde açıklanması geri bırakılan hükümlerin ortadan kaldırılarak DAVANIN 

DÜŞÜRÜLECEĞİ HUSUSUNUN SANIĞA İHTARATINA, 

CMK’nın 231/11 maddesi uyarınca sanığın denetin süresi içerisinde kasten yeni bir suç 

işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklerine aykırı davranması halinde 

açıklanması geri bırakılan HÜKÜMLERİN AÇIKLANACAĞININ SANIĞA İHTARATINA,  

Yapılan tüm aramalara rağmen tebligata açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi 

yapılamadığından anılan işbu hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. ve müteakip maddeleri 

gereğince ilanen tebliğine, ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından (15) gün sonra tebliğ işlemi 

yapılmış sayılmasına, ilan masrafının muhakeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline dair ilan 

olunur. 3424 

—— • —— 
İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/264 

Karar No : 2015/444 

Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin 

Etmek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçundan Mahkememizin yukarıda 

Esas ve karar numarası yazılı 17/11/2015 tarihli ilamı ile 227/2, 220/2 maddesi gereğince 2 YIL 6 

AY HAPİS, 100 TL ADLİ PARA, 10 AY HAPİS ve TCK'nun 53/1,53/3, 53/1-c maddeleri ile 

cezalandırılan Begenç ve Ogulcemal kızı, 1983 doğumlu, Türkmenistan nüfusuna kayıtlı MAHRİ 

GELDİYAROVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 3425 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İHALEYE DAVET 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünden 

 (ASAT): 

SÖZLEŞME NO: ASAT2-G17 

HIZ ESASLI, ÇOK HÜZMELİ, KURU TİP SOĞUK SU SAYACI ALIMI 

 Kredi No: 7885-TU 

 İhale No: ASAT2-G17 

1 - İLLER BANKASI, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Belediye 

Hizmetleri Projesi II’nin (Ek Kredi) finansmanı için bir kredi almıştır. İLLER BANKASI, 

kredinin bir kısmını Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (ASAT) (Bundan sonra 

İdare olarak anılacaktır) “Antalya İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi”nin finansmanı için tahsis 

etmiştir. Söz konusu kredinin bir bölümünün “(Sözleşme No. ASAT2-G17) “Hız Esaslı, Çok 

Hüzmeli, Kuru Tip Soğuk Su Sayacı Alımı” sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde 

kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası satın alma yöntem ve kılavuzlarına göre 

Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) şeklinde yapılacaktır. 

2 - Bu doğrultuda, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) uygun teklif 

sahiplerini, aşağıda bilgilerinize sunulan malların tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları 

imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir.  

Söz konusu ekipmanlar/mallar; 

 

TANIMI BİRİM MİKTAR 

Hız Esaslı, Çok Hüzmeli, Kuru Tip Soğuk Su Sayacı Adet 100.000 

 

olarak belirlenmiştir. 

3 - Teklif sahiplerinin ihale dokümanında tarifli; “Hız Esaslı, Çok Hüzmeli, Kuru Tip 

Soğuk Su Sayacı Alımı” için, teklif vermeleri gerekmektedir. 

Teklifler ihale dokümanında tarifli tüm hususları kapsayacak şekilde olacaktır ve bu 

çerçevede değerlendirilecektir. İhale dokümanında tarifli tüm koşulları sağlayan, en düşük fiyat 

teklifini veren ve yeterlilik şartlarını sağlayan teklif sahibi ile sözleşme imzalanacaktır. 

Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir. 

i. Teklif Sahibi, teklif tarihinden itibaren son beş (5) yıl içerisinde (2011 yılından teklif 

verme tarihine kadar); bu ihale kapsamında teklif vereceği su sayaçlarının imalatı ve/veya 

tedarikinde, bir veya birden fazla sözleşme kapsamında, en az teklif edeceği bedelin %50 (yüzde 

elli)’sine karşılık gelen deneyime sahip olmalıdır. 

Bu tecrübesini önceki işleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından düzenlenmiş 

olan iş deneyim belgeleri veya Özel Sektör tarafından düzenlenmiş olan faturalar ile tevsik 

edecektir. 

Teklif Sahibi son beş (5) yıldır (2011 yılından teklif verme tarihine kadar) müşterisi olan 

kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir. 

ii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son on (10) yıl (2006 yılından teklif verme 

tarihine kadar) içerisinde tamamladığı veya halen devam eden sözleşmelerle ilgili dava veya 

tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin 

yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir. 
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iii. Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2013-2014-2015) (2016 da 

yapılan işler 2015’e dahil edilecektir) toplam teklif bedelinden daha az olmaması gerekmektedir. 

(Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup Yeminli Mali Müşavir veya vergi 

dairesi onaylı olacaktır. Cironun farklı para biriminde olması halinde, ait olduğu yılın 30 Haziran 

tarihli T.C. Merkez Bankası satış kuru kullanılarak Türk Lirasına çevrilecektir.) 

4 - Ortak Girişim olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

5 - İlgi duyan uygun teklif sahipleri, İdare temsilcisi Sayın Mesut KOCAGÖZ’den gerekli 

olacak bilgileri edinebilir ve aşağıda verilmiş olan adreste mesai saatleri olan saat 09:00 ile 17:00 

(yerel saat) arasında ihale belgelerini inceleyebilirler. 

ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri Elektrik Enerjisi Yapı 

Elemanları Üretimi İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 265 

07130 ANTALYA-TÜRKİYE 

Telefon : 0 242. 259 32 16 (Pbx) 

Faks : 0 242. 259 32 20 

e.posta : yonetim@aldas.com.tr 

6 - İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin 

tamamını 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında (KDV dahil), söz konusu meblağı Antalya Su ve 

Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASAT) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 100. Yıl Şubesi 

Şube Kodu: 313 IBAN No: TR63 0001 5001 5800 7292 3154 42 Hesap No: 00158007292315442 

hesabına, “ASAT2-G17” referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden 

yatırarak, dekont ile birlikte yukarıda belirtilen adrese başvurarak satın alabilirler. Dokümanı satın 

almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını 

tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokümanlar kargo servisi ile ödemeli olarak 

gönderilebilir. 

7 - Teklifler en geç 15/Haziran/2016, Çarşamba günü saat 14:00’e (yerel saat) kadar; en 

az 105.000 TL (YÜZBEŞBİN TÜRK LİRASI) tutarında veya eşdeğerinde geçici teminat 

mektubu ile 5. Maddede belirtilen adrese teslim edilecektir.  

Teklif günü ve saatinden sonra verilen teklifler reddedilecek ve açılmadan Teklif Sahibine 

iade edilecektir. 

8 - Teklifler 15/Haziran/2016, Çarşamba günü  

ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri Elektrik Enerjisi Yapı 

Elemanları Üretimi İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 265 

Kat: 3 Toplantı Salonu 

07130 ANTALYA-TÜRKİYE 

adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda saat 14:15’te 

(yerel saat) açılacaktır. 

9 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa tabi değildir. 4628/1-1 
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KİREÇTAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kireçtaşı alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2016/166297 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

b) Telefon ve faks numarası : 0442 631 38 46 - 0442 631 30 24 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzurumseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15.000 Ton Kireçtaşı Temini 

b) Teslim yeri : Erzurum Şeker Fabrikası stok sahasında teslim 

c) Teslim tarihi : 01.07.2016 - 31.10.2016 (123 Takvim Gün) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası 

b) Tarihi ve saati : 26.05.2016 Saat: 10:30 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı [Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi] adresinde görülebilir ve 

100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, [26.05.2016], saat [10:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

10 - İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir. 

11 - Mezkur alım 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

kanununa tabi değildir. 4580/1-1 
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MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Aktuatör alımı 

ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/161707 

1 - İdarenin; 

a) Adres : EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : 0344 524 26 75 - 0344 524 25 80 

c) Elektronik posta adresi : afsinelbistanbtermik@gmail.com 

2 - İhale konusu malın; 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı, Aktuatör, 30 adet 

b) Teslim edileceği yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ  

3 - İhalenin yapılacağı; 

a) Yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ  

b) Tarihi ve saat : 01/06/2016 Çarşamba günü saat 14:00 

4 - İhale dökümanı : (Dosya No: AEBS 2016/28) 

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde 

belirtilmiştir.  

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan 

Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV 

dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 01/06/2016 Çarşamba günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B 

Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ihaleler bölümünden ulaşılabilir. 

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 

 4527/1-1 

—— • —— 

41 KALEM SİNYALİZASYON MALZEMESİ ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

İhale Kayıt No : 2016/128069 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25 

c) Elektronik Posta Adresi : 

2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: 41 KALEM SİNYALİZASYON MALZEMESİ 

ALIMI İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 
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3 - İhale tarihi ve saati : 07/06/2016 Salı günü, saat 10:00 

4 - İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım İhale Komisyonu Behiçbey - Yenimahalle/ 

ANKARA 

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 07/06/2016 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00.- TL bedelle temin 

edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4621/1-1 

—— • —— 

ESKİŞEHİR BÖLGE KAN MERKEZİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Uluönder Mahallesi, 14382 Ada, 1 Nolu Parselinde 

Kayıtlı (Eski 9400 Ada, 1 Nolu Parsel) taşınmaz üzerine Eskişehir Bölge Kan Merkezi bina 

inşaatı anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 750,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 09.06.2016 günü saat 10:30’a kadar Yönetim Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5-2. Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 10.06.2016 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 4669/1-1 

————— 

ERTELEME İLANI 

DESTEK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİNDE YAPILAN  

DEĞİŞİKLİK HAKKINDA 

04.05.2016 tarih 29702 sayılı Resmi Gazete nüshasında yayınlanan 31.05.2016 tarih saat 

14:30’da yapılacağı duyurulan “Destek Personel” alım ihalesine ait zarf verme tarih saati aynı 

kalmak kaydıyla, 2 nolu Teklif Teminat Mektubu zarflarının açılacağı tarih 01.06.2016 tarih saat 

14:30’a ertelenmiştir. 4670/1-1 
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İHALE ERTELEME İLANI 

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketinden: 

Şirketimiz envanterine kayıtlı bulunan muhtelif tezgâhların ve ekipmanların satışı ile ilgili 

25 Mayıs 2016 tarihinde, Çarşamba günü Saat 14.30’da yapılacağı duyurulan ihale, 8 Haziran 

2016 tarih, Çarşamba günü Saat 14.30’a ertelenmiş olup, ihale bilgileri aşağıda verilmiştir. 

MADDE 1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

1.1. İdarenin; 

a) Adı : TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. 

b) Adresi : Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 (06200) Macunköy 

Yenimahalle/ANKARA 

c) Telefon numarası : 0 312 397 55 75 

ç) Faks numarası : 0 312 397 42 60 

d) Elektronik posta adresi : temsan@temsan.gov.tr  

e) Tezgâhların görülebileceği adres: 

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. 

Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 (06200) Macunköy Yenimahalle/ANKARA 

Tel: 0 312 397 55 75 (8 Hat) Faks: 0 312 397 42 60 

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin diğer bilgileri ihale dokümanları içerisinde yer alan Satış 

Şartnamesinde isimleri yazılı görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 

MADDE 2 - İHALE KONUSU İŞE AİT BİLGİLER: 

İhale usulü: TEMSAN (Ceza ve yasaklamamalarla ilgili hususlar hariç) 2886, 4734 ve 

4735 sayılı Kanunlarla, bunları tadil eden Kanunlara tabi olmayıp, İhale TEMSAN Türkiye 

Elektromekanik Sanayi A.Ş. Satış Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca “Açık Teklif” usulü 

ile yapılacaktır. 

İhale dosyasının sunulacağı  

Adres: TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. 

Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 (06200) Macunköy Yenimahalle/ANKARA 

adresindeki Genel Evrak Servisi 

İhalenin yapılacağı adres: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. 

Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 (06200) Macunköy Yenimahalle/ANKARA 

İhale tarihi: 8 Haziran 2016 tarihinde Çarşamba günü 

İhale saati: 14.30 

Son teklif verme tarih ve saati: 8 Haziran 2016 tarihinde Çarşamba günü, saat: 14.00 

İhale komisyonunun toplantı yeri: 

TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Zemin Kat toplantı odası 

İhale Dokümanının Görülmesi, Temini ve Bedeli: İhaleye ilişkin şartname bedeli 200,00 TL 

(ikiyüz) olup, şartname ve ekleri İdarenin belirtilen adresindeki Ankara merkez hizmet binası 

Pazarlama Dairesi Başkanlığında veya http://www.temsan.gov.tr/ihale_ilanlari.aspx linkinden 

görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini satın almaları zorunludur. 

Satış şartnamesi bedeli bankaya yatırılacak olup, dekonta tezgâh ihalesine ait şartname bedeli 

açıklaması yaptırılacaktır.  4667/1-1 
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HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinde Pancarın Boşaltılması, Günlük İşlenecek 

Olan Pancarın Kanallarda Yüzdürülerek Fabrikaya Sevki, Sabit ve Seyyar Boşaltma Tesislerinin 

Revizyon (Bakım - Onarım) İşleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/160587 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0.332.885 72 00 (10 hat) - Faks: 0.332.885 72 10 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Niteliği: Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinde 

Pancarın Boşaltılması, Günlük İşlenecek Olan Pancarın 

Kanallarda Yüzdürülerek Fabrikaya Sevki, Sabit ve 

Seyyar Boşaltma Tesislerinin Revizyon (Bakım - Onarım) 

İşleri 

  Türü ve miktarı: Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma 

Makinelerinde 1.080.000 Ton Pancarın Boşaltılması ve 

Sabit ve Seyyar Boşaltma Tesislerinin Revizyon (Bakım - 

Onarım) İşleri İle Günlük İşlenecek Olan Toplam 

1.080.000 Ton Pancarın Kanallarda Yüzdürülerek 

Fabrikaya Sevki. 

b) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Sabit ve seyyar pancar boşaltma makinelerinde pancarın 

boşaltılması işleri ile günlük işlenecek olan pancarın 

kanallarda yüzdürülerek fabrikaya sevki işlerinin süresi 

sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama 

tarihinden itibaren (±%20 toleranslı) 125 (yüzyirmibeş) 

takvim günüdür. Sabit ve seyyar boşaltma tesislerinin 

revizyon (bakım-onarım) işlerinin süresi Mayıs - Temmuz 

ayları arasında İdarece seçilecek 90 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 

8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 

b) Tarihi ve saati : 07/06/2016 Salı günü, saat 14.00 

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüz On Sekiz Türk 

Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / 

KONYA adresinden satın alınabilir. 

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4486/1-1 
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LİNYİT KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt no  : 2016/175424 

1 - İdarenin : 

a) Adresi : Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No:27 

24159/ ERZİNCAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 446 223 95 00 – 0 446 223 91 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzincanseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam:19.000 Ton Linyit kömürü 
 

Kömür Miktarı Baz Kalori Kcal/kg 

1) 2.000 Ton 3.900-4.200 Kcal/kg; Tane büyüklüğü 10-18 mm 

2) 6.000 Ton 4.400-4.800 Kcal/kg; Tane büyüklüğü 10-18 mm 

3) 11.000 Ton 6.000-6.300 Kcal/kg; Tane büyüklüğü 10-18 mm 

Toplam: 19.000 Ton  
 

b) Teslim yeri : Erzincan Şeker Fabrikası Kömür stok sahası araç 

üzerinde teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarece verilecek 

termin programına göre. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Erzincan Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 01/06/2016 Çarşamba Günü Saat14:00 de 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri; 

4.1- İsteklilerin ihaleye katıla bilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) 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, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

b) 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.  

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

muhasebe müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar. 
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d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekalet namesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.  

e) İsteklinin İş Ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen İş Ortaklığı 

Beyannamesi. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler;  

4.2.1- Banka referans mektubu: 

Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere isteklinin bankalar nezrindeki 

kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini yada üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösterir Türkiye de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans 

mektubu teklif ekinde verilecektir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden 

sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin 

% 30 ‘oranından az olmamak üzere; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde 

kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren standart forma 

uygun belge verilecektir,  

4.3.2.Kömür ocağının; sahibi veya işleticisi veya kömür satıcısı olduklarını kanıtlayan 

belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir. 

4.3.3 Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kok, linyit kömürü ve maden kömürü alım 

veya satımı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

6 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 

100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler 01.06.2016 saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta 

ile gönderilmesi halinde olabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır. 

8 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

10 - Bu ihale (Ceza ve yasaklamalar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 

Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 4630/1-1 
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GAZ KROMATOGRAFİ CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Gaz Kromatografi Cihazı alımı 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine 

dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi 

(f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2016/174893 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1   06800 

Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312-210 35 86 - Fax: 210 35 91 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Gaz Kromatografi Cihazı 

b) Teslim yeri : Maden Mühendisliği Bölümü. 

c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Merkez Mühendislik Binası 1. Kat Satın Alma 

Komisyon Odası  

b) Tarihi ve saati : 08/06/2016 Çarşamba 11:00  

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler  

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. 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,  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu. 

4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat 

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

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
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4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek 

üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye 

sunmalıdır; 

a - İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,  

b - İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c - İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 

4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE 

Certificate, vb.) idareye sunacaktır. 

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan 

sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet 

Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır. 

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır. 

4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik 

düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki 

yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.) 

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.  

7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs 

Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki 

TR490001001537089738895002 nolu hesabına 70,00 TL (YetmişTürkLirası) yatırılarak dekont 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 08/06/2016 Çarşamba günü, saat 11:00´a kadar ihale dokümanının alındığı 

yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 4636/1-1 
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2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 2 (iki) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası/ 

İhale kayıt numaraları : 1) 2016/173484 

  2) 2016/173589 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-

Atakum/SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (362) 312 19 19 / 7090 - 7091 

  Faks: 0 (362) 457 60 21 

c) Elektronik posta adresi : pyo@omu.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - - - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1) Partikül Boyut Analiz Cihazı, 1 Adet (Komple) 

  2) 100 Hz. Repetitif Transkranyal Manyetik Stimulatör 

Cihazı, 1 Adet (Komple) 

b) Teslim yeri/yerleri : 

  1) Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 

  2) Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) 

takvim günü 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin 

a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu 

Kurupelit - Atakum/SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri : 1) Tarih: 02/06/2016 Saat: 14:00 

  2) Tarih: 02/06/2016 Saat: 14:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir.  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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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. Yeterlik başvurusu yapmaya / 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, 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. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası‘na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; 

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)  

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.) 
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4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00- 

Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit - Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta 

yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 60,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 

0001 0014 7909 7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. 

İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale 

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir.” 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge;) 

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır. ) geçici 

teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale, 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 4626/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

26/09/2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12098 sayılı Otogaz Bayilik Lisansı sahibi Eskar 

Petrol Turizm İnşaat Nakliye Ticaret San. Ltd. Şti. tarafından “E-90 Karayolu Üzeri, Kalederesi ( 

Ada: - , Pafta:155, Parsel:56 ) Koçak Köyü NİĞDE” adresinde işletilmekte olan otogaz 

istasyonunda, 05/06/2014 tarihinde Niğde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 

yapılan denetimde, istasyonda sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle 5307 

sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca alınan 21/05/2015 tarihli ve 

5609-29 sayılı Kurul Kararı kapsamında yürütülen soruşturma sonrasında düzenlenen 21/07/2015 

tarihli ve DDB.309/13-13 sayılı Soruşturma Raporu ve alınan yazılı savunma Kurulca 

değerlendirilmiş olup; istasyonda sorumlu müdür çalıştırılmamasının 5307 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin 4 üncü fıkrasının (h) bendine, 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (6) nolu bendine ve 

14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı 

maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim 

ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil etmesinden dolayı lisans 

sahibine 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile “5307 sayılı 

Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” 

gereğince belirlenen 76.142- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir. 

10/03/2016 tarihli ve 6150-76 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 76.142.-TL tutarındaki idari 

para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 

mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 

Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 

5800 7292 2300 41 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, 

Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkının 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 Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 4643/1/1-1 

————— 

M.K. Paşa Mah. Şehit Polis Süleyman İnkur Cad. No: 4/B (Pafta: 20LID. Ada: 29 Parsel: 

8) Fatsa Ordu adresinde, 17/03/2011 tarih BAY/939-82/29161 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 

(09.09.2013 tarihli 30065 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Fatsa Derya Petrol 

Turizm Gıda Nakliye İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, 22/05/2012 tarihli tespite göre, 

Nenehatun Mahallesi Merkez Erzurum adresinde 19/11/2007 tarih BAY/939-82/23329 sayılı 

istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Mahsun Kömürcülük İnşaat Nakliyat Petrol 

Ürünleri Gıda Maddeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı satış yapması 

hususunun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin "Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri" başlıklı 38 inci maddesinin (g) 

bendine aykırılık teşkil ettiği ve ilgilinin Kurum’a yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından, 

Fatsa Derya Petrol Turizm Gıda Nakliye İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında, (ihlal 
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tarihinde yürürlükte bulunan şekliyle) 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının 

(b) bendinin (2) nolu alt bendi ile aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve 2012 Yılında Uygulanacak 

Para Cezalarına İlişkin Tebliğ uyarınca belirlenen 67.962-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 30/03/2016 tarih 6189-25 sayılı Kurul Kararı 

ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu 30/03/2016 tarih 6189-25 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 67.962-TL tutarındaki 

idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 

mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler 

Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının tebellüğ tarihini 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 olunur. 4643/2/1-1 

————— 

Kurul’un 10/03/2016 tarih ve 6150-39 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/31090 sayılı bayilik 

lisansı sahibi Doruk-Grup Petrol Nakliye Otomotiv İnşaat Hafriyat Temizlik Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi’ne ait istasyondan tesisten 19/03/2015, 27/04/2015 ve 17/06/2015 tarihinde alınan 

numunelerin İNÖNÜ-PAL’in sırasıyla 2015-0348, 2015-0475 ve 2015-0645 numaralı analiz 

raporlarına göre tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün içerdiğinin tespit 

edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi 

hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ilgili hükümleri uyarınca toplam 778.172, -

TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını ve 5607 sayılı Kanunun 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 beşinci fıkrası uyarınca tahsil 

işlemlerini durdurmayacağını kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 778.172, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube 

Kodu:14) 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 yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının 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. 4643/3/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6081/85 sayılı Kararı ile; MYĞ/1642-2/24582 sayılı 

madeni yağ lisansı sahibi Emayağ Madeni Yağ Petrol Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında Ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü 

yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve 

yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası 

Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim 

Yönetmeliği’ nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’ nın 5 nci 

maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, MYĞ/1642-2/24582 sayılı madeni yağ lisansı 

sahibi Emayağ Madeni Yağ Petrol Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 

konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi 

amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca doğrudan soruşturma açılmasına 

karar verilmiş olup hazırlanan 09/03/2016 tarihli ve 388 sayılı Soruşturma Raporu’nda ilgili 

firmanın 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri 

başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi 

Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği'nin 7 nci 

maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı'nın 5 inci maddesine aykırı 

hareket ettiği netice ve kanaatine varılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 4643/4/1-1 

————— 

Kurul’un 18/02/2016 tarihli ve 6118-13 sayılı Kararı ile, Hazal Petrol İnşaat Nakliyat 

Taahhüt Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında: 

i. Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen, ilgili teknik düzenlemelere aykırı ve 

tağşiş edilmiş akaryakıt ikmali nedeniyle,5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile, “5015 Sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ” uyarınca 1.039.000,-TL. idari para cezası uygulanmasına, 

ii. İlgili lisans sahibinin fiilinin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü 

maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para 

cezasına karşı yargı yoluna başvurulması halinde 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci 

fıkrası uyarınca tahsil işlemlerinin durmayacağına, 

karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam, 1.039.000,-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. 4643/5/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul 17/03/2016 tarih ve 6160/35 sayılı Kararı ile, 11.07.2013 tarihli ve BAY/939-

82/32909 sayılı bayilik lisansı sahibi Emir-Arda Akaryakıt İnşaat Nakliye Turizm ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin 08.11.2013 tarihinde akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde tespit edildiği 

üzere Rode Petrol Kimya Depolama ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi bayisi olmasına 

rağmen istasyonunda MMG Petrol Dağıtım Ve Paz. İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’ne ait 

READY giydirmelerinin bulunması ile ilgili olarak Şirket hakkında 10.12.2015 tarihli ve 5913/18 

sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 24.12.2015 tarihli ve 

257 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurulca değerlendirilmiş olup; 

savunma yapmadığı anlaşıldığından Emir-Arda Akaryakıt İnşaat Nakliye Turizm ve Ticaret 

Limited Şirketi hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (f) bendi 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 TR55 0001 5001 5800 7292 

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 4643/6/1-1 

————— 

Kurul 17/03/2016 tarih ve 6160/36 sayılı Kararı ile, 18.10.2012 tarihli ve DAĞ/4077-

9/31661 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Rode Petrol Kimya Depolama Ve Lojistik Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi’nin bayisi Emir-Arda Akaryakıt İnşaat Nakliye Turizm Ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 08.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 

istasyonda dağıtıcıya ilişkin kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlama yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi ile ilgili olarak Şirket hakkında 10.12.2015 tarihli ve 5913/19 sayılı Kurul Kararı 

kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 24.12.2015 tarihli ve 258 sayılı 

Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurulca değerlendirilmiş olup; savunma 

yapmadığı anlaşıldığından Rode Petrol Kimya Depolama ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited 

Şirketi hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

maddesinin 7 nci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 
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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 TR55 0001 5001 5800 7292 

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 4643/7/1-1 

————— 

Kurul 17/03/2016 tarih ve 6160/26 sayılı Kararı ile, 31.05.2012 tarihli ve BAY/939-

82/31062 sayılı bayilik lisansı sahibi Sapet İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi, akaryakıt istasyonunda otomasyon 

sisteminin çalışmaması, otomasyon sistemine müdahale etmesi, arızalı durumda bulunan 

otomasyon sistemine rağmen akaryakıt ikmali yapması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari 

yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 

ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Sapet İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 

01.10.2015 tarihli ve 5811/1 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında 

düzenlenen 02.11.2015 tarihli ve 96 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma ile 

Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul’ca değerlendirilmiş olup; ilgili lisans 

sahibinin süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından Sapet İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi Ve 

Ticaret Limited Şirketi hakkında  

1. 28.07.2015, 10.08.2015 ve 21.08.2015 tarihlerinde yapılan denetime ilişkin 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 

ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince her bir fiil için belirlenen 194.543.-TL’nin 3 farklı denetim 

tarihi için ayrı ayrı uygulanmak üzere toplamda 583.629.-TL, 

2. 28.07.2015, 10.08.2015 ve 21.08.2015 tarihlerinde yapılan denetime ilişkin otomasyon 

sisteminin çalışmaması, otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sistemi çalışmamasına 

rağmen satışların devam etmesi nedeniyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince her bir fiil için 

belirlenen 80.106.-TL’nin 3 farklı denetim tarihi için ayrı ayrı uygulanmak üzere toplamda 

240.318.-TL 

olmak üzere toplamda 823.947.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 823.947.-TL (Sekizyüzyirmiüçbindokuzyüzkırkyedi TL) 

tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 

ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası 

Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 

60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde 

yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya 

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 

yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 4643/8/1-1 

————— 

Kurul 17/03/2016 tarih ve 6160/20 sayılı Kararı ile, 25.05.2012 tarihli ve BAY/939-

82/31022 sayılı bayilik lisansı sahibi SE-KA Petrol Lojistik Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi 

Turizm İşletmeciliği İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 08.11.2013 

tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere arızalı durumda bulunan otomasyon sistemi 

çalışmayan tanktan akaryakıt ikmali yapması, otomasyon sistemine müdahale etmesi ve dağıtıcısı 

dışında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak Şirket hakkında 02/12/2015 tarihli ve 5903-19 

sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 24/12/2015 tarihli ve 

259 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurulca değerlendirilmiş olup; yazılı 

savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı 

anlaşıldığından, SE-KA Petrol Lojistik Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi Turizm İşletmeciliği İç 

ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında  

a) Arızalı durumda bulunan otomasyon sistemi çalışmayan tanktan akaryakıt ikmali 

yapması ve otomasyon sistemine müdahale etmesi nedeniyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, 

b) 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, 

olmak üzere toplamda 240.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 240.000.-TL (İkiyüzkırkbin TL) tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler 

Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 
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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. 4643/9/1-1 

————— 

Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6093/50 sayılı kararı ile MYĞ/3212-3/29441 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Mirbey Kimya Petrol Nakliyat İnşaat Temizlik Sanayi Ticaret Limited 

Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine 

getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve 

yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası 

Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim 

Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci 

maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili 

mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari 

yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 

ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci 

madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü 

maddesi gereğince düzenlenen 22/02/2016-234 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak 

üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 4643/10/1-1 

————— 

DAĞ/5158-1/34542 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Egeoil Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve 

Ticaret Anonim Şirketinin (Şirket) 2014 ve 2015 yıllarında Kuruma sahte teminat mektubu 

vermesinin veya aynı sonucu elde etmek için kanuna karşı hile yapmasının 5015 sayılı Kanunun 

20 nci maddesine ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 4/A maddesine aykırılık 

teşkil ettiği, yapılan tebligata rağmen savunma vermediği anlaşıldığından 25.02.2016 tarihli ve 

6130-58 sayılı Kurul kararı ile; 

a) 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası gereği Şirkete ait DAĞ/5158-

1/34542 sayılı Dağıtıcı Lisansının iptal edilmesine, 

b) Şirket hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “2015 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” gereği belirlenen 80.106.-TL idari para 

cezası uygulanmasına,  

Karar verilmiştir. 



16 Mayıs 2016 – Sayı : 29714 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıfbank Ankara 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 idare mahkemelerinde dava açma hakkının 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. 4643/11/1-1 

————— 

DAĞ/4678-1/33382 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Mensal Petrolcülük İç ve Dış Ticaret 

Anonim Şirketinin (Şirket) 2015 yılında Kuruma sahte teminat mektubu vermesinin veya aynı 

sonucu elde etmek için kanuna karşı hile yapmasının 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesine ve 

5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile Petrol Piyasasında 

Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 4/A maddesine aykırılık teşkil ettiği, 

savunmasında ileri sürülen hususların Şirketi haklı çıkaracak gerekçeler olamayacağı 

anlaşıldığından 25.02.2016 tarihli ve 6130-59 sayılı Kurul kararı ile; 

a) 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası gereği Şirkete ait DAĞ/4678-

1/33382 sayılı Dağıtıcı Lisansının iptal edilmesine, 

b) Şirket hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “2015 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” gereği belirlenen 80.106.-TL idari para 

cezası uygulanmasına,  

Karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıfbank Ankara 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 idare mahkemelerinde dava açma hakkının 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. 4643/12/1-1 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden 

Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) 

sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. 

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış 

olması şarttır. 

A - PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI 

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir 

dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, 

hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer 

belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak 

göstereceklerdir. 

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon 

numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular 

geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVAN KAD. DER. ADET AÇIKLAMA 

TIP 

FAKÜLTESİ 

Dahili Tıp Bilimleri Böl./ 

Enfeksiyon Hastalıkları 
Profesör 1 1  

 4324/1-1 

—— • —— 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurularda Gerekli Belgeler: 

Başvuru Dilekçesi, 

Özgeçmişi, 

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, 

Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 4’er takım, 

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Açıklama 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 
İktisat Doçent 1 

Kurumsal ve Evrimsel İktisat, Dijital Ekonomi, Açık 

Kaynak Ekonomisi 

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler 

Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır. 

 4625/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

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

D U Y U R U
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


