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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME

SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/1/2015 tarihli ve 29231 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orman ve

Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin

13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/9/2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (çç) ve (dd) bentleri eklenmiştir.

“p) Katkı tutarı: Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören örgün öğretim öğrencileri

için katkı payı ya da ikinci örgün öğretim öğrencileri için öğrenim ücreti ile 2547 sayılı Kanu-

nun 46 ncı maddesine göre belirlenen ücreti,”

“çç) Değişim programları: Avrupa Komisyonu, Yükseköğretim Kurulu gibi kurumlarca

fonlanan ve öğrencilerin bireysel olarak yararlandığı diğer ulusal ve uluslararası öğrenci hare-

ketliliğini sağlayan programları,

dd) UİO: Uluslararası İlişkiler Ofisini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Öğrenim süresi

MADDE 10 – (1) Kanunun 44 üncü maddesi ile belirlenen diploma programlarının

normal öğrenim süresi bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, diploma programına ilişkin

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/1/2015 29231
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derslerin ilk alındığı dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına

bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarında azami dört yıl, öğrenim sü-

resi dört yıl olan lisans programlarında azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans prog-

ramlarında azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarında azami dokuz yıl-

dır. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde mezun olamayanlar; Kanunun 46 ncı mad-

desinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı tutarını ödemek koşulu ile öğ-

renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim

ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak

Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim

ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Ön koşul derslerinin AKTS kredi toplamı bir programdan alınacak toplam AKTS

kredisinin %25’ini geçemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Değişim programları kapsamında gelen öğrenciler için yabancı dilde ders açılma-

sında öğrenci sayısı dikkate alınmaz. Değişim programları kapsamında ders/şube açmak isteyen

öğretim elemanlarının sağlaması gereken koşullar 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğ-

retim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda belirlenir.”

“(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrenciler, yaz okulunun amaçları doğ-

rultusunda yaz okullarından yararlandırılırlar. Birimlerce, Yaz Okulu Eşgüdüm Kurulu oluştu-

ruluncaya kadar, yaz okulunda açılabilecek dersler ile bunları yürütecek öğretim elemanları il-

gili alt kurulların önerileri de dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve Rek-

törlüğe sunulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Yabancı dil öğretimi; Kanunun 49 uncu maddesine ve Yükseköğ-

retim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak

Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından yapılacak düzenlemeye göre

yürütülür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) Kimlik kartını kaybeden öğrenci, kayıtlı olduğu birime veya ÖİDB’ye yazılı olarak

başvurduğu takdirde; kendisine, aynı dönemde geçerli olacak yeni kimlik kartı verilir.”

“(4) Özel öğrenci, denklik öğrencisi ve değişim programları kapsamında kabul edilen

öğrencilere kimlik kartı verilir. Öğrenciler verilen bu kimlik kartını ilişik kesme işlemleri sıra-

sında iade etmek zorundadırlar.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ilk paragrafı

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan birimlere, kayıt hakkı kazanan ancak Akade-

mik Takvimde belirlenen tarihler arasında kayıt işlemlerini yaptırmayan aday sayısı kadar

yedek aday kayıt hakkı kazanır. Ancak aşağıda belirlenen süreler içerisinde kaydını yaptırmayan

yedek adaylar da kayıt haklarını kaybeder.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği normal ders yükü, kayıtlı

olduğu yarıyılın öğretim programında yer alan derslerdir. İlgili yarıyıl dersleri 30 AKTS ile

birlikte, yükseltme amaçlı olarak alınan, önceki yarıyıl/yılda devam koşulu yerine getirilmiş

veya devamsızlıktan başarısız olunan ve daha önce almadığı dersler dâhil, alınan tüm derslerin

AKTS kredilerinin toplamı her bir yarıyıl için 50 AKTS kredi değerini geçemez. Ancak kişisel

gelişim için alınan dersler bu sınırlamanın dışındadır. Ders kaydı ve ders almayla ilgili diğer

esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Dersin hem teorik hem uygulamadan oluşması halinde devam durumları ayrı ayrı

hesaplanır. Herhangi birinden devam koşulunu sağlayamayan öğrenci, derse devam koşulunu

sağlamamış sayılır. Derse devam koşulunu sağlamayan öğrencinin devamsızlık bilgisi ilgili

öğretim elemanı tarafından otomasyon sistemine işlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının

(ç) bendi ile (f) bendi, üçüncü fıkrası ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yıl/yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı, mazeret

sınavı, muafiyet sınavı ve bu Yönetmeliğin 45 inci maddesi ile belirlenen özel durumu olan ve

yıllık eğitim verilen diploma programlarının uygulayacağı yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavından

oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı gibi çeşitli tür-

lerde yapılabilir. Sınavların hazırlanış ve uygulanış biçimleri ile ilgili hususlar Senato tarafından

düzenlenir.”

“ç) Mazeret sınavı: Ara sınavlara ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli

bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için ilgili eğitim-öğretim dönemi içinde açılan sı-

navlar ile yıl/yarıyıl sonu sınavlarına ve 45 inci madde ile belirlenen özel durumu olan ve yıllık

eğitim verilen diploma programlarının uygulayacağı yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavlarından her

ikisine birden, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katı-

lamayan öğrenciler için bir kez açılan sınavdır.”

“f) Yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavı: 45 inci madde ile belirlenen özel durumu olan ve yıllık

eğitim verilen diploma programları öğrencilerinden ilgili yarıyıl veya yılda almış oldukları

ders/derslerin yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı elde eden öğrencilerden yarıyıl/yılsonu sı-

navında başarısız olanlarla, sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl/yılsonu sınavına gir-

meyen öğrencilere her ders için yarıyıl/yılsonu sınavı yerine tanınan ek sınav hakkıdır.”
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“(3) Derslerin her biri için her yarıyılda/yılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla

ara sınavların sayısı ilgili yönetim kurulu kararı ile arttırılabilir. Her yarıyılda/yılda en az bir

ara sınav ile bir yarıyıl/yılsonu sınavının yapılması zorunludur. Ayrıca öğrenci iş yükü dikkate

alınarak yıl/yarıyıl içi ölçme araçlarından (Ara sınav, kısa sınav, uygulama, dönem ödevi/proje,

ödev/seminer, derse devam ve benzeri) en az bir tanesinin de kullanılması gerekir. Birim yö-

netim kurulunun uygun gördüğü dersler için ara sınav ya da yıl/yarıyıl sonu sınavı olarak proje,

ödev ve benzeri ölçme araçları kullanılabilir. Bu tür ölçme araçlarının kullanıldığı durumların

mazeret sınavının nasıl yapılacağına ilgili yönetim kurulu karar verir. Kullanılan tüm ölçme

araçları 100 tam puan üzerinden puanlanır.”

“(9) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında; kopya çektiği, kopya

çektirdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği tespit edilen öğrenci, teknolojik cihazları sınav

salonunda, dersin öğretim elemanı tarafından özellikle izin verilen haller ve ilgili kurullarınca

belirlenen esaslar dışında bulunduran öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Ayrıca, söz konusu

öğrenci hakkında, ilgili birim yönetimince 18/8/2012 tarihli ve 23388 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü içinde

ilgili birime dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilir. Dekan veya müdür sınav kâ-

ğıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri

veya öğretim görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Sınavın ilgili olduğu anabi-

lim/bilim dalında tek öğretim üyesi varsa, bu komisyonun diğer üyeleri, sınava girilen dersin

yakın olduğu derslerin öğretim üyeleri arasından dekan veya müdür tarafından seçilir. Komis-

yon, en çok beş iş günü içinde itirazları kesin olarak sonuçlandırır. Sonuç yazılı olarak ilgili

birime bildirilir. Bununla birlikte;

a) Komisyon tarafından incelenen sınav materyaline ilişkin Üniversitenin kurum ya da

kurullarına tekrar itiraz edilemez.

b) Dersin öğretim elemanı tarafından incelenen sınav materyaline ilişkin Üniversitenin

kurum ya da kurullarına tekrar itiraz edilemez.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ve

(a) bendi, ikinci fıkrası, beşinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“Başarı notu; yıl/yarıyıl içi ölçme araçları ve yıl/yarıyıl sonu sınav notundan hesaplanır.

45 inci madde ile belirlenen özel durumu olan ve yıllık eğitim verilen diploma programlarının

uygulayacağı yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavları yıl/yarıyıl sonu sınavları yerine değerlendirilir.

Başarı notuna ilişkin diğer esaslar şunlardır:

a) Yıl/yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından en az % 40

en çok % 60 olacak şekilde belirlenir.”
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“(2) Yıl/yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Yıl sonu

sınavına girme hakkı kazanıp sınava girmeyen öğrenci yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavına katıla-

bilir.”

“d) D: Derse devam ile ilgili koşulları yerine getirememiş, devamsızlık nedeniyle o

dersin yıl/yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır

ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Bu not, (ç) bendindeki gibi FF notu olarak işleme alı-

nır. Öğrenciler, devamsızlıktan başarısız oldukları dersin devam koşulunu yerine getirmek zo-

rundadır.

e) BÇ: Başarısız çalışma, dersin uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememesi ne-

deniyle o dersin yıl/yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için

kullanılır. Bu not, (ç) bendindeki gibi FF notu olarak işleme alınır. Öğrenciler, başarısız çalışma

nedeniyle başarısız oldukları dersin devam koşulunu yerine getirmek zorundadır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencilerin GANO’ları not durum belgelerine ve diplomalarına 4’lük sisteme

göre yazılır. Ayrıca not durum belgelerine GANO’ların Akdeniz Üniversitesi Ders İşlemleri,

Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesinde yer alan “Akdeniz Üniversitesi 4’lük Sistemdeki

Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna göre 100’lük karşılığı da bilgi amaçlı ek-

lenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) Mezuniyetleri için devam ve/veya uygulama şartlarını yerine ge-

tirmiş, ancak tek ders sınavından aldığı nota göre mezun olma durumunda olan öğrencilere

güz ve bahar yarıyılında eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içinde yalnızca bir dersten tek

ders sınav hakkı tanınır. Bahar yarıyılı yarıyıl sonu sınavları sonucunda tek ders sınavından

aldığı nota göre mezun olma durumunda olan öğrencilere yarıyıl sonu sınavları sonrasında tek

ders sınav hakkı tanınır. Ancak bu haktan yararlanan öğrenciler güz yarıyılında eğitim-öğreti-

min başladığı ilk hafta içinde açılan tek ders sınavından yararlanamaz. Tek ders sınavına ilişkin

diğer esaslar şunlardır:

a) Tek ders sınav tarihi birim yönetim kurullarınca belirlenir ve sınav tarihinden on beş

gün önce ilan edilir.

b) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen

esaslara göre harf notuna çevrilir.

c) Başarısızlık halinde ya da 34 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki koşulların sağlana-

madığı durumda, öğrencinin tek ders sınav notu geçersiz sayılır.

ç) Yıl/yarıyıl boyunca yürütülen proje ve tasarım içerikli derslerden birim yönetim ku-

rulunca belirlenenler için tek ders sınavı yapılmaz. Dersin tekrar alınması gerekir.”
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş, diğer fık-

ralar buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

“a) Hazırlık sınıfı hariç; en az, öğretim programındaki yarıyıl sayısının 30 ile çarpımı

ya da yıl sayısının 60 ile çarpımı kadar AKTS kredisini almak,

b) Öğretim programındaki tüm dersleri ve ortak dersleri almak,”

“(2) Öğrenim süresi içerisinde ön lisans/lisans öğrenimini tamamlayarak diploma al-

maya hak kazanan öğrencilerden, yıl/yarıyıl sonu sınavı sonuçlarına göre GANO’su en yüksek

ilk üç öğrenci sırasıyla bölüm/yüksekokul/fakülte birincisi, ikincisi ve üçüncüsü dereceleri ile

mezun olur.”

“(9) Değişim programları kapsamında Üniversitemize gelen öğrenciler not durum bel-

gesini öğrenci otomasyonundan, kaldığı süreyi onaylayan belgeyi UİO’dan alır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteden kendi isteği ile ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçeyle kayıtlı

olduğu birime başvurması halinde kayıt silme işlemi gerçekleşir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) 39 uncu maddeye göre kaydı silinen veya 38 inci maddeye göre

mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılanların diplomalarını ve kendilerine ait belgeleri

alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur.

Ayrıca, özel öğrenci, denklik öğrencisi ve değişim programları kapsamında kabul edilen öğ-

rencilerin de Üniversiteden ayrılırken ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Öğrenciler; Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim

kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim

kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilir.”

“(7) Değişim programı öğrencilik ile ilgili iş ve işlemler UİO tarafından ilgili program

mevzuatına bağlı olarak yürütülür.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/9/2013 28755
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Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KÜMELENME MÜKEMMELİYET UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/12/2012 tarihli ve 28503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya

Üniversitesi Kümelenme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK KORUMA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlü-

ğüne bağlı olarak kurulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetimi ile çalışma usul ve esaslarını dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

b) Korunmaya ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal geli-

şimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru olan

çocuğu,

c) Merkez: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
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e) Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası

ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında gü-

venlik tedbirine karar verilen çocuğu,

f) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi içinde ilgili anabilim dalları ve ön-

celikle Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Psikiyatrisi, Adli Tıp ve Kadın

Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak; ko-

runma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerine

dair uygulama ve araştırmaların yapılacağı ortamı sağlamak ve yapmak,

b) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran, korunma ih-

tiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların ihmal ve istismardan korunması için çalışmak, bu

çocukları değerlendirmek, tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerini gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için

aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) İhmal ve istismara uğrayan çocukların tanı, tedavi ve izlenmelerini gerçekleştirmek,

b) Suça sürüklenen çocuğun cezai sorumluluğunun belirlenmesi için gerekli olan ince-

leme ve değerlendirmeleri yapmak,

c) Çocukların kronolojik yaşını ortaya koymaya yönelik çalışmalar yapmak,

ç) Çocuğun soy bağının ortaya konması için danışmanlık yapmak ve ilgili laboratuvar-

larla işbirliği içinde olmak,

d) Merkeze başvuran olgulara ait kayıtların standart bir şekilde ve tek elden tutulmasına

yönelik çalışmalar yaparak veri tabanı oluşturmak ve bu konuda diğer çocuk koruma merkez-

leriyle iletişim içinde olmak,

e) Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar ile ilgili kamu kurum ve ku-

ruluşları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak ve bu konuda diğer çocuk koruma mer-

kezleri ile iletişim içinde olmak,

f) Kuruluş amacına yönelik olarak;

1) Üniversite içinde öğretim üyesi, öğrenci, hekim ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik

eğitim vermek; hizmet içi eğitim programları ve seminerler düzenlemek,

2) Eğitim programlarını yaygınlaştırarak, toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla

topluma yönelik eğitim çalışmaları yapmak,

3) Program ve projeler geliştirmek, bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek,
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4) Danışmanlık hizmeti vermek,

5) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, kon-

ferans, kongre, eğitim ve öğretim programlarına katılmak, desteklemek ve bu konuda ulusal

ya da uluslararası düzeyde programlar düzenlemek.

g) Basılı, görsel ve elektronik yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Çalışma Birimleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve Müdür Yardımcısı,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür, Müdür Yardımcısı ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; tercihen çocuk ihmali ve istismarı konusunda eğitimli, uz-

manlaşmış olup bu konuda akademik, tıbbi deneyime sahip Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Tıp Fakültesi ilgili bilim dalları öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görev-

lendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür Yardımcısı, Yönetim Ku-

rulu üyeleri arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir, süresi

biten Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdüre, Müdür Yardımcısı vekâlet eder.

Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kuruluna üye ve Müdür Yardımcısı seçimi için Rektöre öneride bulunmak,

ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre

bilgi vermek,

f) Merkezin çalışma birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

g) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, perso-

nelin görev ve sorumluluklarının etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mev-

zuata göre yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,

ğ) Merkezde yapılan bütün işlemlerin, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hüküm-

lerine göre yapılmasını denetlemek,

h) Diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından

görevlendirilen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,

Adli Tıp, Çocuk Psikiyatrisi ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dallarından birer öğretim üyesi ol-
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mak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev

süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan üyenin yerine yeni üye görev-

lendirilir ve yeni üye ayrılan üyenin görev süresini tamamlar. Gerektiğinde Merkezde çalışan

diğer personel, oy hakkı olmadan, Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilebilir.

(2) Müdür; Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve Yönetim Kurulu en az altı ayda bir

Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Müdür gerek duyulduğunda Yönetim Kurulunu olağanüstü

toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve karar-

larını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış

olur. Müdürün olmadığı zamanlarda toplantıya Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma birimleri oluşturarak

çalışma ve araştırma programlarını yapmak,

b) Merkezde verilen hizmetin ve araştırma çalışmalarının etik ve bilimsel kurallara, bu

Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak verimli bir şekilde yürütülmesi

için gerekli tedbirleri ve kararları almak.

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkezde ihtiyaçlar doğrultusunda çalışma birimleri oluşturulur.

(2) Çalışma birimlerinde; Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Tıp Fakültesi ve Üniversitede görev yapan diğer öğretim elemanları ve araştırma görevlileri

görevlendirilebilir. Bu birimler için gerekli hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarından, gerçek

ve tüzel kişilerden destek alınabilir.

(3) Çalışma birimleri; Merkez tarafından izlenen olguları tartışmak, tedavi ve izlenme-

leri konusunda yöntemler belirlemek ve izleme sonuçlarını değerlendirmek üzere en az ayda

bir toplanır. Her hastaya ilişkin bilgiler ve toplantı tutanakları özel dosyalarda saklanır. Bu

kayıt ve dosyalar Merkezin ilgili çalışma birimlerinde, gizlilik ilkesine bağlı olarak korunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun

13 üncü maddesine göre Rektörün görevlendireceği personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Maltepe Üniversitesinden:
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde uy-

gulanan ve öğrenim dili Türkçe ve İngilizce olan eğitim programlarının süresi ile eğitim, öğ-
retim, ölçme ve değerlendirme usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanan eği-

tim ve öğretim programlarının düzenlenmesini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini, ders ku-
rulları, staj, aile hekimliği, diploma, ünvan ve diğer eğitim ve öğretim çalışmalarına ilişkin hü-
kümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Ka-
nununun ek 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile hekimliği (intörnlük): Altıncı dönemde klinik, poliklinik ve saha çalışmaları

eğitiminin yapıldığı on iki aylık dönemi,
b) Akademik danışman: Öğrenciye akademik danışman olarak atanan tıp fakültesi

öğretim üyesini,
c) Akademik takvim: Her yıl Rektörlük tarafından açıklanan eğitim-öğretim yılı tarih-

lerini gösteren takvimi,
ç) Akademik yıl (ders yılı): Her yıl, her dönem için Maltepe Üniversitesi Senatosu ta-

rafından belirlenen tarihler arasındaki eğitim ve öğretim süresini,
d) Bütünleme sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde yıl sonunda yapılan final

sınavlarında, stajlarda ise staj sonunda yapılan değerlendirme sınavlarında, başarısız olan öğ-
rencilerin girdiği sınavı,

e) Dekan: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
f) Ders Kurulu (Komite): Fakültenin ilk üç döneminde, konu bütünlüğü esas alınarak,

hücreden sistemlere doğru bütünsel bir yaklaşımla, birbirini tamamlayan özellikte, farklı di-
siplinlerin eşgüdümüyle belirli bir sürede verilen dersler ve uygulamalar grubunu,

g) Ders kurulu başkanı: Ders kurulu içinde dersi olan öğretim üyeleri arasından seçilen,
ders kurulunun organizasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

ğ) Diagnostik sınav (Ön değerlendirme sınavı): Ders kuruluna veya staja başlarken kap-
samı öğrencilere açıklanmış olan ve bilgi seviyelerini belirlemek amacıyla yapılan ön değer-
lendirme sınavı veya sınavlarını,

h) Dönem: Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim verilen bir ders yılını,
ı) Fakülte: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesini,
i) Fakülte Kurulu: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
j) Fakülte Yönetim Kurulu: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kuru-

lunu,
k) Final sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her dönem sonunda ders kurulla-

rının tümündeki dersleri kapsayan sınavı, stajlarda ise staj sonunda yapılan değerlendirme sı-
navlarını,
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l) Formatif sınav (Ara Sınav): Bir ders kurulu ve staj süresince yapılan ara sınav ya da
sınavları,

m) Kuramsal (Teorik) sınavlar: Amaç ve hedeflere yönelik, farklı düzeylerdeki bilgiyi
ölçmek için yapılan, yazılı veya elektronik ortamdaki sınavları,

n) Mütevelli Heyeti: Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
o) Not çizelgesi (Transkript): Tıp eğitiminde, ölçme-değerlendirme sonuçlarına göre

alınan notların tamamının gösterildiği belgeyi,
ö) Ortak zorunlu dersler: Ders kurulu ve staj dersleri dışındaki zorunlu dersleri,
p) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,
r) Senato: Maltepe Üniversitesi Senatosunu,
s) Staj: Dördüncü, beşinci ve altıncı (aile hekimliği) dönemlerdeki klinik bilimlere bağlı

anabilim dallarında teorik ve pratik/uygulamalı yapılan eğitim-öğretimi,
ş) Staj Başkanı: Stajın düzenli yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesini,
t) Staj kurulu (Blok): Dördüncü ve beşinci dönemde ilk üç yılın devamı niteliğinde

konu bütünlüğü esas alınarak, bütünsel bir yaklaşımla, birbirini tamamlayan özellikte verilen
ders ve staj gruplarını,

u) Summatif sınav (Son Değerlendirme Sınavı): Verilen eğitimin hedefe ulaşma dere-
cesini ölçmek için, ders kurulu ve staj sonunda yapılan teorik ve pratik sınavları,

ü) Uygulamalı sınavlar (pratik sınavlar): Bilginin kullanımı, tutum ve becerileri tek tek
veya bir bütün halinde değerlendirmek için kullanılan sınavları,

v) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,
y) Yapılandırılmış sözlü sınav: Cevapları önceden hazırlanmış ve puanlanmış sözlü sı-

navı,
z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul-Kayıt Koşulları ve Statüsü

Öğrenci kontenjanları
MADDE 5 – (1) Kontenjanlar, her eğitim-öğretim yılında, Türkçe ve İngilizce prog-

ramlar için ayrı ayrı Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulunun önerisi, Fakülte Yönetim Kurulu
onayı ile Senato ve Mütevelli Heyeti kararı üzerine YÖK tarafından belirlenir.

Öğrenci kabul-kayıt koşulları
MADDE 6 – (1) Fakülteye, YÖK tarafından belirlenen kurallara göre öğrenci kabul

edilir. Tıp Fakültesine kayıt veya yatay geçiş hakkını kazanan aday, kaydını Rektörlükçe be-
lirlenen ve ilan edilen süre içinde yapar. Zamanında başvurmayan ya da istenilen belgeleri ta-
mamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

Kayıt işlemleri
MADDE 7 – (1) Kayıt işlemleri Rektörlük tarafından yapılır. Fakültenin eğitim-öğretim

programına kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri ile kayıt yenileme işlemleri, yatay geçiş
yoluyla kayıt kabul işlemleri, öğrenim ücretlerinin belirlenmesi ve tahsili YÖK’ün belirlediği
kurallara ve Senato kararlarına göre yapılır.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü ve kaydı ile ilgili işlemler, ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre yapılır.

Öğrenci statüsü
MADDE 8 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir.
(2) Öğrencinin, öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınav-

lara girebilmesi için her dönemin başında kaydını yenilemiş ve eğitim-öğretim ücretini süresi
içinde ödemiş olması gerekir. Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler kayıt
yaptıramaz, kayıt yenileyemez, derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararla-
namaz ve diploma alamazlar.
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(3) Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri denkliği kabul edilmiş ulusal ve uluslar-
arası yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden ve stajlardan muaf
olmak için başvuruda bulunur. Muaf sayılacak dersler ve stajlara ilgili anabilim dalının görüşü
alınarak, Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir.

Yatay geçiş
MADDE 9 – (1) Başka bir tıp fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin

Fakülteye kabulü, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-
retim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümle-
rine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimin Özellikleri

Akademik takvim ve eğitim programları
MADDE 10 – (1) Akademik takvim ile ilgili değişiklikler her yıl Tıp Eğitimi Geliştirme

Üst Kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanıp Üniversite Senatosuna
sunulur. Senatoda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

(2) Eğitim programı teorik ders, seminer, geri bildirim, ödev sunumu, laboratuvar, klinik
çalışma, probleme dayalı öğrenme, olgu temelli eğitim, klinik beceri laboratuvarı eğitimi, hasta
simülasyon eğitimi, saha çalışması, tutum değerlendirmesi ve benzeri çalışmaları içeren uy-
gulamalardan oluşur. Eğitim yöntemlerinin uygulamalarına ilişkin esaslar belirlenir.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 11 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan

toplam altı dönemden oluşur. Bu süreye hazırlık sınıfı dahil değildir. Bir eğitim-öğretim yılı
en az otuz iki haftadan oluşan dönemdir. Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulunun önerisi ile Fa-
külte Kurulu gereken hallerde, dönemlerin sürelerini uzatmaya ve ders kurullarının sürelerini
değiştirmeye yetkilidir.

(2) Eğitim süresinin sınırları ve esasları için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hü-
kümlerine göre işlem yapılır.

(3) Eğitim ve öğretimlerini altı dönem sonunda başaramayan öğrenciler öğrenim üc-
retlerini ödemek koşuluyla YÖK’ün belirlediği esaslara göre eğitim ve öğretimlerine devam
ederler.

Öğretim dili
MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim dili Türkçe dilinde öğrenim gören öğrenciler için

Türkçe, İngilizce dilinde öğrenim gören öğrenciler için İngilizce’dir. Hazırlık sınıflarında eği-
tim-öğretim dili İngilizce’dir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 13 – (1) Öğretim dili Türkçe ve İngilizce olan öğrenciler için hazırlık eğitimi

ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
(2) Hazırlık sınıfı öğrencileri Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim gö-

rürler.
(3) Fakülteye kaydını yaptıran yabancı uyruklu öğrencilere, ilgili mevzuat ve Senatonun

belirlediği esaslar uygulanır.
Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 14 – (1) Fakülteye giriş hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrenciler, üçüncü

dönem sonuna kadar geçen süre içinde Fakülte Kurulu tarafından belirlenen jürinin yaptığı
Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Aksi halde dördüncü dönem derslerine devam
hakkı kazanamazlar.
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Fakültede eğitim-öğretim düzeyleri
MADDE 15 – (1) Fakültede tıp doktorluğu eğitimi üç aşamadan oluşur:
a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Eğitimi (Birinci ve ikinci dönemler): Her biri bir ders

yılını kapsayan iki dönemden oluşur. Bu dönemleri başarı ile tamamlayanlar Klinik Tıp Bi-
limleri Lisans Eğitimi kademesinde eğitim-öğrenimlerine devam edebilirler.

b) Klinik Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi (Üçüncü, dördüncü, beşinci dönemler): Bazı te-
mel tıp bilimleri ile klinik, poliklinik ve benzeri uygulamaları, laboratuvar çalışmalarını içine
alan ve her biri bir ders yılını kapsayan üç dönemden oluşur.

c) Aile Hekimliği Eğitimi (Altıncı dönem): Klinik, poliklinik ve saha çalışmalarını kap-
sayan on iki aylık süreyi kapsar.

Eğitim şekli
MADDE 16 – (1) Tıp eğitiminde öğretim, birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders

kurulları, dördüncü ve beşinci dönemlerde staj, altıncı dönemde aile hekimliği stajları şeklinde
yürütülür. Ders kurullarında eğitim teorik ve pratik dersler şeklinde yürütülür; doku, organ,
sistem ve hekimlikle ilgili konular birbirini tamamlayacak şekilde ve entegre biçimde, değişik
disiplinler tarafından verilir. Birinci ve ikinci dönemlerde ders kurullarında verilen derslere ek
olarak öğrencinin değişik alanlarda bilgi ve becerisinin gelişmesine yardımcı olmak ve YÖK’ün
zorunlu tuttuğu dersleri almalarını sağlamak üzere kurul dışı dersler verilir.

(2) Dördüncü, beşinci ve altıncı dönemlerde yapılan stajlarda, teorik dersler yanında,
ağırlıklı olarak pratik uygulamalı eğitim yapılır.

Kurul dışı dersler
MADDE 17 – (1) Ders kurulları dışında kalan bütün dersler kurul dışı dersler olarak

adlandırılır. Bu dersler zorunlu ve seçmeli olarak gruplandırılır. Devam zorunluluğunu yerine
getirmesi YÖK tarafından şart koşulan Türk Dili ve Edebiyatı ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi derslerinden başarılı olamayan öğrenci, bir üst sınıfa devam edebilir.

(2) Türkçe ve İngilizce tıp programlarında Mesleki İngilizce dersleri birinci, ikinci ve
üçüncü dönemde kurul dersleriyle eş zamanlı olarak verilir. Seçmeli dersler, Tıp Eğitimi Ge-
liştirme Üst Kurulunun, Müfredat Komisyonunun ve Rektörlük Seçmeli Dersler Komisyonu-
nun ortak çalışması ile belirlenir. Seçmeli ders örgün ya da uzaktan eğitim şeklinde olabilir.
Kurul dışı derslerde ders geçme sistemi uygulanır ve bu dersler başarı puanını etkilemez.

(3) Bütün dönemlerde Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulunun önerisi ve Fakülte Kuru-
lunun kararı ile ek zorunlu veya seçmeli ders/dersler konulabilir.

Ön-koşul ve dönem tekrarı
MADDE 18 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde her dönem bir sonraki dönemin ön koşu-

ludur. Bu nedenle bir dönemi veya staj sınavlarını geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam
edemez, başarısız olduğu dönemi veya stajı/stajları tekrar eder.

(2) Kurul dışı derslerde ders geçme esastır. Bu derslerden başarılı olamayan öğrenci al-
tıncı döneme geçemez.

Devam zorunluluğu
MADDE 19 – (1) Tıp Fakültesi öğrencileri kayıtlı olduğu öğretim yılının bütün ders-

lerine girmek zorundadır. Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur ve yok-
lama yapılır. Uygulamalı dersler, staj, laboratuvar, tartışma, seminer, klinik çalışmalar, alan
eğitimi ve benzeri pratik çalışmaları kapsar. Stajlar tam gün olarak değerlendirilir.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde teorik derslere devam zorunluluğu aşağıdaki
gibi uygulanır:

a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerdeki ders kurullarından her birinde yer alan teorik
derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o ders kurulunun sı-
navına alınmaz ve sıfır puan (F2) alır. Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerdeki ders kurulunda
yer alan teorik derslerin %30’undan fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim
Kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli kalır ve sıfır puan (E) alır. Mazeret sınav hakkı ve-
rilmez.
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b) Bir eğitim yılının sonunda bütün ders kurullarındaki teorik derslere toplam devam-
sızlığı %30’u geçen öğrenci, sıfır puan (F2) alır, final sınavına ve bütünleme sınavına giremez.

c) Bir eğitim yılının sonunda bütün ders kurullarındaki teorik derslere toplam devam-
sızlığı %30’u geçen ancak mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli
kalır ve sıfır puan (E) alır, final sınavına ve bütünleme sınavına giremez.

ç) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde dönem sonu final ve bütünleme sınavına katıl-
mayan öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilmez.

(3) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde pratik derslere devam zorunluluğu aşağıdaki
gibi uygulanır:

a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her bir ders kurulundaki bütün pratik derslerin
toplamının %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulunun hiçbir
sınavına alınmaz ve o ders kurulu sınavından sıfır puan (F2) almış sayılır.

b) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her bir ders kurulundaki bütün pratik derslerin
toplamının devamsızlığı %20’yi geçmediği ve katılmadığı pratik dersler için geçerli mazereti
olması halinde, öğrenci devam etmediği pratik çalışmalarını, ilgili anabilim/bilim dalının im-
kanları dahilinde anabilim/bilim dalı başkan veya yetkili kılınan öğretim üyelerinin gösterdiği
gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o ders kuru-
lunun hiçbir sınavına alınmaz ve o ders kurulu sınavından sıfır puan (F2) almış sayılır.

c) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurullarından her birinde yaptırılan pratik
derslerin toplamının %20’sinden fazlasına katılmayan ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca
kabul edilen öğrenciye o ders kurulunun sınavına girebilmek için devam etmediği pratik çalış-
malarını, anabilim/bilim dalının imkanları dahilinde anabilim/bilim dalı başkan veya yetkili
kılınan öğretim üyelerinin gösterdiği gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. Telafi çalışma-
larını yapmayan öğrenci o ders kurulunun hiçbir sınavına alınmaz ve o ders kurulu sınavından
sıfır puan (F2) almış sayılır.

ç) Bir eğitim yılında bütün ders kurullarındaki toplam pratik derslere mazeretsiz de-
vamsızlığı %20’yi geçen öğrenci sıfır puan (F2) alır, final sınavına ve bütünleme sınavına gi-
remez.

d) Bir eğitim yılında bütün ders kurullarındaki toplam pratik derslere devamsızlığı
%20’yi geçen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci sıfır puan (E) alır,
final sınavına ve bütünleme sınavına giremez.

(4) Stajlara devam zorunluluğu aşağıdaki gibi uygulanır:
a) Dördüncü ve beşinci dönem stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına

mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o stajın sınavına ve stajın bütünleme sınavına alın-
maz ve sıfır puan (F2) alır.

b) Dördüncü ve beşinci dönem stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına
devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli kalır
sıfır puan (E) alır.

c) Aile hekimliği döneminde her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına mazeretsiz ola-
rak devam etmeyen öğrenci, sıfır puan (F2) alır.

ç) Altıncı dönemde eğitim kesintisiz olarak 365 gün devam eder ve her bir staja %100
devam zorunludur. Yarı yıl tatili yoktur. Resmi tatil günlerinde, ilgili anabilim dalı tarafından
gerek görüldüğü taktirde nöbet uygulaması yapılır. Kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle staja
devamsızlık %20’yi geçmediği takdirde öğrenci, devam etmediği staj süresini, anabilim dalının
imkânları ölçüsünde belirtilecek gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. Devamsızlığı
%20’den fazla olan öğrenci o stajı tekrar eder. Aile hekimliği döneminde her bir staj süresinin
%20’sinden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen
öğrenci, sıfır puan (E) alır.
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d) Seçmeli dersler ve zorunlu kurul dışı derslerde devam zorunluluğu, 14/7/2010 tarihli
ve 27641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim
ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre uygulanır.

Kayıt dondurma, mazeret ve izinli sayılma
MADDE 20 – (1) Sağlık sorunları, askerlik görevi, ölüm, doğal afetler gibi geçerli ma-

zeretleri olan ve bu durumlarını ilgili kurullara belgeleyerek kanıtlayan öğrenciler ile öğrenim
ve eğitimlerine katkıda bulunmak üzere Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi nedenlerle
Üniversite dışına gitmek isteyen öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlarını, bir
defada en fazla bir yıl olmak kaydıyla, en fazla iki yıl dondurabilirler. Arka arkaya birer yıllık
kayıt dondurma işlemi yapılmaz. İzinli geçen süreler, öğretim süresinden sayılmaz. İzinli öğ-
renciler, izin süresinin bitiminde, kayıtlarını yaptırarak, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam
ederler.

(2) Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresi içinde sağlık raporu ile mazaretli sayılabilmesi
için ortaya çıkan sağlık sorununu Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden, tatil dö-
nemi gibi bunun mümkün olmadığı durumlarda ise herhangi bir yataklı tedavi kurumundan
alınacak bir sağlık raporu ile belgelendirmeleri ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca
kabul edilmesi gerekir. Bu rapor sınav tarihinden itibaren beş iş günü içinde, Fakülte Yönetim
Kurulunca onaylanmak üzere Tıp Fakültesi Dekanlığına teslim edilmelidir. Fakülte Yönetim
Kurulu, öğrencinin her türlü mazeretini takdire bağlı olarak kabul ya da reddedebilir.

(3) Diğer durumlarda, Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

İlişik kesme ve ayrılma
MADDE 21 – (1) İlişik kesme ve ayrılma işlemlerinde, Maltepe Üniversitesi Önlisans

ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dönem I, II ve III ile İlgili Hükümler
Ders kurulu
MADDE 22 – (1) Dersler, ders konuları ve saatleri arasında koordinasyon esasına göre

Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te ders kurulları şeklinde uygulanır. Dönem I, Dönem II ve
Dönem III’te bir yıl bir bütündür ve tek ders olarak kabul edilir.

(2) Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluştuğu, kurul
içindeki derslerin teorik ve pratik ders saati olarak süreleri, öğretim yılı başlamadan önce Müf-
redat Kurulunun önerisi, Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu Kararı ve Fakülte Kurulu onayı
ile belirlenir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Tıpta İnsan Bilimleri ve Klinik Uygulamalara
Giriş dersi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından koordine edilir.

Ders kurulu sınavı
MADDE 23 – (1) Bir ders kurulu sınavı, kurul süresince ve/veya kurul sonunda yapılan

birden fazla sınavdan oluşabilir. Sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Dekanlık
tarafından ilan edilen yer ve saatte yapılır. Sınavlar teorik (yazılı, sözlü veya hem yazılı hem
sözlü) ve pratik (yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü) olarak yapılır. Ders kurulu sınavla-
rında ilgili anabilim dalının uygun gördüğü hallerde pratik sınavı yapılmayabilir.

Ders kurulu notu
MADDE 24 – (1) Ders kurulu süresince ve/veya kurul sonunda yapılan diagnostik, for-

matif ve summatif sınavlardan alınan ağırlıklı notların toplamıdır. Ders kurulu notu hesapla-
mada baraj sistemi uygulanır.
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Ders kurulu sınavlarının şekli ve uygulaması

MADDE 25 – (1) Fakültede uygulanan sınavların şekil ve uygulamasında aşağıdaki
hususlara uyulur:

a) Ders kurulu sınav günleri ilan edildikten sonra ancak Koordinatörler Kurulunun ka-
rarı ile değiştirilebilir.

b) Ders kurullarında pratik sınavlar teorik sınavlardan önce yapılır. Pratik sınavlara gir-
meyenler, o ders kurulunun teorik sınavına da giremezler.

c) Öğretim üyeleri ve görevlileri öğrencileri gruplar halinde veya toplu olarak daha ön-
ceden haber vererek veya vermeden pratikler esnasında formatif sınavlara alabilirler.

Ders kurulu başarı notu ve hesaplanması

MADDE 26 – (1) Ders kurulu başarı puanı 60’tır.
(2) Ders kurulu başarı notu, diagnostik sınavdan alınan puanın %5’i, formatif sınavlar-

dan alınan puanların ortalamasının %15’i ve summatif sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak
hesaplanır. Diagnostik sınav yapılmadığı takdirde, formatif sınavlardan alınan puanların orta-
lamasının %20’si, summatif sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Diagnostik
ve formatif sınav yapılmadığı takdirde, summatif sınavdan alınan puan %100 olarak hesaplanır.
Kurul dışı dersler ders kurulu notu hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(3) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her ders kurulu sonunda summatif sınav ya-
pılır. Ders kurulu sınavı o ders kurulunda okutulan tüm dersleri kapsar. 100 puan üzerinden
yapılan summatif sınavdaki soru sayısı, ders kurulunda bulunan her anabilim dalının anlattığı
ders saati oranına göre belirlenir. Bir ders kurulunun summatif sınav notu, teorik ve pratik sı-
navlarından alınan puanların toplamından oluşur. Ders kurullarındaki pratik sınavların puan
yüzdesi, ilgili anabilim dalına ayrılan toplam puanının %25’ini aşmayacak şekilde belirlenir.
Teorik sınavın kapsadığı derslerin her birinden %50’nin altında not alınırsa, baraj uygulanır.
Baraj uygulaması ders kurulu pratik sınavlarına uygulanmaz.

(4) Baraj uygulaması aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Ders kurulu teorik sınavının kapsadığı derslerden herhangi birisinde doğru cevap sa-

yısı %50’den az olduğu takdirde, %50’nin altında kalan puan farkı, ilgili anabilim dalının der-
sine ait toplam puandan düşürülür.

b) Teorik soru sayısı (puanı) 7’den daha az olan dersler birleştirilerek bir baraj oluştu-
rulur.

c) Teorik ve pratik sınav puanının toplamında oluşan 0,5 veya üstündeki ondalıklı fark
bir üst puana tamamlanır.

ç) Ölçme Değerlendirme Kurulunun önerisi, Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulunun
onayı ve Fakülte Kurulu kararı ile ders kurulu başında ilan edilmek üzere ders kurulu notu he-
saplanmasında farklı sınav tiplerinin ağırlıkları değiştirilebilir.

Ders kurullarında final, bütünleme ve ders yılı başarısı

MADDE 27 – (1) Tüm öğrenciler final sınavına girerler.
(2) Dönem I ve Dönem II için ders yılı sonu başarı notu, Tıpta İnsan Bilimleri ve Klinik

Uygulamalara Giriş değerlendirmelerinin %10’u, final sınavının %36’sı ve ders kurullarının
ortalama puanının %54’ünün toplamından oluşur.

(3) Yıl sonu başarı notu 60 ve üstü olan öğrenci başarılı sayılır ve bir üst döneme geç-
meye hak kazanır.
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(4) Yıl sonu başarı notu ortalaması 60’ın altında olan öğrenciler ile final sınav notu F1
olan öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavına giren öğrenciler için yıl
sonu başarı notu, Tıpta İnsan Bilimleri ve Klinik Uygulamalara Giriş değerlendirmelerinin
%10’u, bütünleme sınavının %36’sı ve ders kurullarının ortalama puanının %54’ünün topla-
mından oluşur. Bütünleme sonrasında yıl sonu başarı notu, 60 not ve üstü olan öğrenci başarılı
sayılır ve bir üst döneme geçmeye hak kazanır. Bütünleme sonrasında yıl sonu başarı notu
60’ın altında olan öğrenciler tüm kurullardan sorumlu olarak o dönemi tekrar ederler.

(5) Kurul dışı dersler, ders yılı başarı notu hesaplanmasında dikkate alınmaz.
(6) Final ve bütünleme sınavlarında, 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen

baraj uygulaması yapılır.
(7) Final sınavı en son kurul sınav tarihinden en erken on beş gün sonra, bütünleme sı-

navı ise final sınavı tarihinden en erken on beş gün sonra yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Dönem IV ve V ile İlgili Hükümler
Staj kurulu sınavları ve geçme notu
MADDE 28 – (1) Staj veya staj bloğu başarı notu 60’tır.
(2) Staj kurulu sınavları, staj kurulu başlangıcında diagnostik, staj kurulu süresince for-

matif, staj kurulunun bitiminde yapılan summatif sınavlardan oluşur.
(3) Staj kurulu başarı notu, diagnostik sınavdan alınan puanın %5’i, formatif sınavlardan

alınan puanların ortalamasının %15’i ve summatif sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak
hesaplanır. Diagnostik sınav yapılmadığı takdirde, formatif sınavlardan alınan puanların orta-
lamasının %20’si, summatif sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Diagnostik
ve formatif sınav yapılmadığı takdirde, summatif sınavdan alınan puan %100 olarak hesapla-
nır.

(4) Ölçme Değerlendirme Kurulunun önerisi, Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulunun
onayı ve Fakülte Kurulu kararı ile ders kurulu başında ilan edilmek üzere staj kurulu başarı
notu hesaplanmasında farklı sınav tiplerinin ağırlıkları değiştirilebilir.

(5) Summatif sınav, kuramsal (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü teorik) ve
nesnel (pratik) yapılandırılmış klinik sınavların toplamından oluşur. Her anabilim dalı, kendi
staj grubunda kuramsal ve nesnel sınavın, summatif sınava olan etki oranlarını kendi belirler.
Etki oranları her bir sınav için en az %25 olacak şekilde düzenlenir. Kabul edilebilir bir mazeret
varlığında anabilim dallarının talebi, Ölçme Değerlendirme Kurulu kararı ve Tıp Eğitimi Ge-
liştirme Üst Kurulu onayı ve Fakülte Kurulu kararı ile nesnel yapılandırılmış klinik sınavların
yapılamaması durumunda yapılandırılmış sözlü sınavlar yapılır.

Staj kurulu bütünleme sınavları, staj kurullarının tekrarı ve ders yılı başarısı
MADDE 29 – (1) Dönem IV ve Dönem V staj kurullarının bir veya birden fazlasından

başarısız olan öğrenci ders yılı sonunda staj kurulu için yapılan bütünleme sınavına alınır.
(2) Staj bütünleme sınavı o akademik yılın son stajının bitimini takiben en erken on

beş gün sonra yapılır. Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu kararı ve Fakülte Kurulu onayı ile
bütünleme sınavının tarihinde değişiklik yapılabilir.

(3) Bütünleme sınavından alınan puan, staj kurulunun summatif sınavından alınan puan
yerine geçer ve ağırlıklı puan hesabı ile staj kurulu başarı notu hesaplanır.

(4) Bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen zamanlarda dekanlık tarafından
ilan edilen yer ve saatte yapılır.

(5) Bütünleme sınavından da başarısız olan öğrenci, kaldığı stajın tekrarını ilgili stajın
yapıldığı en erken dönemde tekrarlar. Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu kararı ve Fakülte Ku-
rulu onayı ile eğitim öğretim yılı içerisinde, ilgili anabilim dalı tarafından ek staj düzenlenir.

Ders yılı başarısı
MADDE 30 – (1) Dönem IV ve Dönem V’te ders yılı sonu başarı notu, staj ve staj

bloğu başarı notlarının ortalamasıdır.
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ALTINCI BÖLÜM
Aile Hekimliği Dönemi (Dönem VI) ile İlgili Hükümler

Stajların değerlendirilmesi ve geçme notu
MADDE 31 – (1) Aile hekimliği döneminde öğrenciler, her anabilim veya bilim dalında

yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, aldıkları hasta öy-
küleri, yazdıkları epikrizler, hastalara davranış ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler,
teorik bilgi düzeyleri, genel tutumları ayrı ayrı göz önüne alınarak staj sorumlusu tarafından
değerlendirilirler.

(2) Başarılı sayılabilmek için 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.
(3) Aile hekimliği dönemindeki stajlardan bir veya birkaçından başarısız olan öğrenci,

bu staj veya stajları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır.
Ders yılı başarısı
MADDE 32 – (1) Aile hekimliği döneminde ders yılı sonu başarı notu, staj notlarının

ortalamasıdır.
YEDİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma ve Unvanlar
Mezuniyet derecesi
MADDE 33 – (1) Öğrencilerin mezuniyet dereceleri ders yılı başarı notları ortalama-

sıdır. Bu genel başarı notu olup öğrencinin mezuniyet notudur.
Diploma ve unvanlar
MADDE 34 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Tıp fakültesi öğrencilerine, 18/3/1989 ta-

rihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya
Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibak-
ları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

b) Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim sü-
resini başarı ile tamamlayanlara Hekimlik Yemini yaptırılarak tıp doktorluğu diploması veri-
lir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Eğitim Kurulları, Koordinatörler, Ders/Staj Kurulu Başkanları,

Akademik Danışmanlık ve Görevleri
Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu ve görevleri
MADDE 35 – (1) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu, Tıp Fakültesinde mezuniyet ön-

cesi ve mezuniyet sonrası tıp eğitimini geliştirmek ve uyum içinde uygulanmasını sağlamak
amacıyla, fakülte bünyesinde oluşturulan eğitim kurullarının ve çalışma gruplarının eşgüdü-
münü planlar, uygulamalarını izler ve değişiklik önerilerini değerlendirir.

(2) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu, Ulusal Çekirdek Eğitim Programını (UÇEP)
kapsayacak şekilde Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çekirdek Eğitim Programını (Maltepe
ÜTF-ÇEP) hazırlar. Maltepe ÜTF-ÇEP, Fakülte Kurulu onayı ile yürürlüğe girer. Maltepe ÜTF-ÇEP
üzerinde yapılacak değişiklikler, Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu önerisi ve Fakülte Kuru-
lunun onayı ile yapılır.

(3) Tıp Fakültesinde eğitim, Maltepe ÜTF-ÇEP doğrultusunda, Tıp Eğitimi Geliştirme
Üst Kurulunca değerlendirilir ve planlanır. Tıp Fakültesinde eğitim, Tıp Eğitimi Geliştirme
Üst Kuruluca oluşturulan Müfredat Kurulu, Ölçme Değerlendirme Kurulu, Yurtiçi ve Yurtdışı
Eğitim Değişim Programları Kurulu, Akreditasyon ve Öz Değerlendirme Kurulu, Bilişim ve
Araştırma Geliştirme (AR-GE) Kurulu, Öğrenci Kurulu, Koordinatörler Kurulu ve Program
Değerlendirme Kurulu eşgüdümünde geliştirilir ve iyileştirilir.
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(4) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu aşağıdaki üyeler tarafından oluşur:
a) Dekan (Başkan),
b) Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı,
c) Mezuniyet Sonrası Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı,
ç) Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör,
d) Mezuniyet Sonrası Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör,
e) Tıp Eğitimi Anabilim Dalından iki öğretim üyesi,
f) Başhekimlik temsilcisi (başhekim veya görevlendirdiği bir yardımcısı),
g) Tıpta uzmanlık öğrencisi,
ğ) Dönem I, Dönem II ve Dönem III’ten bir öğrenci temsilcisi,
h) Dönem IV ve Dönem V’ten bir öğrenci temsilcisi,
ı) Dönem VI’dan bir öğrenci temsilcisi,
i) Fakülte Sekreteri,
j) Öğrenci işleri memuru.
(5) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimine yönelik olarak, Tıp

Fakültesinin misyonu, vizyonu, değerleri, stratejik planları ve hedefleri doğrultusunda kısa ve
uzun vadeli planlamalarına yönelik çalışmalar yaparak hazırladığı raporları Dekana sunmak,

b) Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimle ilgili değerlendirme, geliştirme ve
uygulama süreçlerine yönelik çalışmalarla ilgili planlar hazırlamak, bu planlamalar doğrultu-
sunda, bünyesinde oluşturduğu kurullar ile gerekli çalışmaları yapmak ve geliştirme önerilerini
Dekana sunmak,

c) Tıp Fakültesi öğretim elemanlarına yönelik eğiticinin eğitimi ve sürekli gelişimi ile
ilgili programlar tasarlamak ve bu programların yürütülmesini sağlamak.

(6) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu, en az üç ay arayla toplanır.
Program Değerlendirme Kurulu ve görevleri
MADDE 36 – (1) Bir bütün olarak mezuniyet öncesi eğitim programının girdi, süreç,

çıktı ve etkileri açısından değerlendirilmesini sağlayacak araç ve yöntemleri belirleyen, geliş-
tiren ve/veya geliştirilmesini sağlayan kuruldur.

(2) Öğrenci, eğitici ve idari personel geri bildirimlerini hazırlar, uygular, verilerini toplar
ve değerlendirip Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kuruluna raporlar. Bu geri bildirimler doğrultu-
sunda gerekli görülen değişiklik ve düzenlemelerin yapılması için önerilerde bulunur. En az
dört öğretim üyesi ve bir öğrenci tarafından oluşturulur. Bir üye Tıp Eğitimi Anabilim Dalından
seçilir.

(3) Program Değerlendirme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Geri bildirim formlarının içeriklerini hazırlamak,
b) Geri bildirim raporlarını Başkoordinatörden alarak raporlamak,
c) Geri bildirimlerin (olumlu-olumsuz) ve sınavların (başarılı-başarısız) çapraz tablo-

larını oluşturmak,
ç) Program değerlendirmesini, müfredat yapısı, eğitim kaynaklarının yeterliliği, eğitici

ve öğrenci memnuniyeti ve öğrenci başarısı açısından değerlendirerek müfredat içerik ve yön-
temlerinin değerlendirilmesini yapmak.

(4) Program Değerlendirme Kurulu, Tıp Eğitimi Anabilim Dalının önerisi ve Tıp Eği-
timi Geliştirme Üst Kurulu onayı ile program değerlendirme yöntemini geliştirebilir veya de-
ğiştirebilir.

(5) Program Değerlendirme Kurulu en az 3 ay arayla toplanır.
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Müfredat Kurulu ve görevleri
MADDE 37 – (1) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu tarafından önerilen ve Dekan ta-

rafından bir eğitim-öğretim yılı için görevlendirilen altı öğretim üyesi ve iki öğrenci tarafından
oluşturulur. Bir üye Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından seçilir. Mezuniyet
Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör de üye olarak kurulda yer alır.

(2) Müfredat Kurulu, Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu tarafından alınan kararlar doğ-
rultusunda, mezuniyet öncesi tıp eğitimini geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirir.

(3) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulunun eşgüdümünde ve Maltepe ÜTF-ÇEP doğrul-
tusunda, eğitimin niteliğini geliştirmek için eğitim programında yapılacak değişikliklerle ilgili
çalışmaları yapar. Programda yapılan değişiklikler doğrultusunda öğretim ortamları, eğitim
yöntem ve gereçleri ile bunların alt yapısına yönelik çalışmaları yürütür. Koordinatörler ile eş-
güdüm halinde tamamladığı bu çalışmaları Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kuruluna sunar. Tıp
Eğitimi Geliştirme Üst Kurulunda değerlendirilen ve Fakülte Kurulunun onayına sunulan de-
ğişikler, yürürlüğe girer.

(4) Müfredat Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Tıp Fakültesinde uygulanan tıp eğitimi ile ilgili mevcut durumun değerlendirilmesi

için projeler hazırlar. Gerek bu değerlendirmelerde ortaya çıkan sorunlar ve ihtiyaçlar, gerekse
ülkemizde ve dünyada ortaya çıkan yeni ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda mezuniyet öncesi
eğitimin iyileştirilmesi kapsamında projeler hazırlar ve hazırladığı projeleri Tıp Eğitimi Ge-
liştirme Üst Kuruluna sunar.

b) Maltepe ÜTF-ÇEP’i temel alarak, farklı eğitim dönemlerinin programlarını geliştirir
ve Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kuruluna sunar. Geliştirilen programlar Fakülte Kurulunun onayı
ile yürürlüğe girer.

c) Bölümlerin ve anabilim dallarının mezuniyet öncesi eğitim programı kapsamında
talep ettikleri, eğitim programının ana yapısını bozmayan ders saati, içeriği ve sıralamasına
yönelik değişiklikleri, Maltepe ÜTF-ÇEP kapsamında, Koordinatörler Kurulu ile birlikte de-
ğerlendirerek bu yönde gerekli değişiklikleri yapar.

ç) Dış paydaş katılımını sağlamak amacıyla, eğitim programının geliştirilmesi için mes-
lek örgütleri, kamu ve özel kuruluşlar, uzmanlık dernekleri, Türk Tabipleri Birliği gibi kurum
ve kuruluşlarla iletişim halinde olur ve yaptıkları araştırma sonuçlarını göz önünde bulundurur.

(5) Müfredat Kurulu, en az 3 ay arayla toplanır.
Ölçme Değerlendirme Kurulu
MADDE 38 – (1) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu tarafından önerilen ve Dekan ta-

rafıdan bir eğitim öğretim yılı için görevlendirilen en az dört öğretim üyesi ve bir öğrenci tem-
silcisi tarafından oluşturulur. Üyelerden biri Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasın-
dan seçilir.

(2) Ölçme Değerlendirme Kurulu, öğrencilerin ölçme ve değerlendirmesine yönelik
tüm çalışmaların eşgüdümünü sağlar.

(3) Ölçme Değerlendirme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Tıp Fakültesinde, klinik öncesi ve klinik, tüm eğitim dönemlerinde objektif, geçerli

ve güvenilir ölçme-değerlendirme uygulamalarının yürütülmesi ve yeni değerlendirme sistem-
lerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmaların eşgüdümünü sağlar.

b) Sınav sorularının sınav öncesi değerlendirilmesi, sınav sonrası başarı analizi ve soru
bankası oluşturulması çalışmalarının yürütülmesini ve bu amaçla oluşturulan ölçme değerlen-
dirme çalışma gruplarının eşgüdümünü sağlar.
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c) Her eğitim döneminde uygulanan, klinik öncesi ve klinik ders programlarına yönelik
ölçme değerlendirme sisteminin değerlendirmesini yapar, bu değerlendirmelerle ilgili raporlar
hazırlayarak Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kuruluna sunar.

(4) Ölçme Değerlendirme Kurulu en az 2 ay arayla toplanır.
Akreditasyon ve Özdeğerlendirme Kurulu
MADDE 39 – (1) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu tarafından önerilen ve Dekan ta-

rafından görevlendirilen en az yedi öğretim üyesi, dört öğrenci temsilcisi, bir tıpta uzmanlık
öğrencisi, fakülte sekreteri ve bir mezun tarafından oluşturulur.

(2) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu ile eşgüdüm halinde çalışarak, fakültenin verdiği
eğitimin standartlarının UTEAK (Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu) ve Dünya Tabipler
Birliği kriterlerine uyumunu değerlendirir, eksikler için gerekli planlamaları ve uygulamaları
yapar.

(3) Akreditasyon ve Özdeğerlendirme Kurulu, UTEAK ile tüm iletişimden sorumlu
olup fakülte özdeğerlendirme raporunu hazırlayarak, Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu ona-
yından sonra UTEAK’a iletir.

(4) Mezuniyet öncesi tıp eğitimi temel ve gelişim standartlarının tümünün fakültede
uygulanması amacıyla planlama ve uygulama yapar. Bu doğrultuda hazırladığı raporları Tıp
Eğitimi Geliştirme Üst Kuruluna sunar.

(5) Akreditasyon ve Özdeğerlendirme Kurulu, en az 2 ay arayla toplanır.
Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim Değişim Programları Kurulu
MADDE 40 – (1) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu tarafından önerilen ve Dekan ta-

rafından görevlendirilen dört öğretim üyesi ve bir öğrenci temsilcisi tarafından oluşturulur.
Mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi gören öğrenciler ile öğretim üyelerinin yurt içi ve yurt
dışı ERASMUS, Sokrates, Leonardo da Vinci, FARABİ gibi değişim programları ile ilgili plan-
lama yapar ve eşgüdüm sağlar.

(2) Yurt Dışı Eğitim Programları Kurulu en az üç ay arayla toplanır.
(3) Mezuniyet öncesi tıp eğitimi alan öğrencilerin aldıkları staj veya dönemin, kendi

fakültesinde geçerli sayılabilmesi için alınan derslerin en az %80 uyumlu olması gerekir. Bu
konuda değişim programının uygulanmasında ve değerlendirilmesinde kurulun kararını Fakülte
Yönetim Kurulu onaylar.

Bilişim, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Kurulu
MADDE 41 – (1) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu tarafından önerilen ve Dekan ta-

rafından görevlendirilen dört öğretim üyesi, bir öğrenci temsilcisi ve web sorumlusu tarafından
oluşturulur.

(2) Fakültenin bilişim, teknoloji ve AR-GE konularındaki değerlendirmesini yapar, ge-
lişimini planlar ve uygular.

(3) Bilişim ve AR-GE kurulu, en az üç ay arayla toplanır.
Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Kurulu
MADDE 42 – (1) Tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim süreçlerini planlar, değerlendi-

rir, geliştirir ve uygular. Bu süreçte tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim ve öğretimin düzenli
bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlar, tıpta uzmanlık öğrencisi karnelerinin, de-
ğerlendirme sınavlarının ve rotasyonlarının takibini yapar.

(2) Kurul, Dekan, Mezuniyet Sonrası Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı, Mezuniyet
Sonrası Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör, Temel Bilimler Bölüm Başkanı, Cerrahi Bilimler
Bölüm Başkanı, Dahili Bilimler Bölüm Başkanı, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcisi, Başhe-
kimlik temsilcisi ve iki tıpta uzmanlık öğrencisinden oluşur.

(3) Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Kurulu, en az 2 ay arayla toplanır.
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Öğrenci Kurulu ve görevleri
MADDE 43 – (1) Eğitim ve öğretim ortamının geliştirilmesi, öğrenci sorunlarının gi-

derilmesi, sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, öğrencilerin tüm süreçlerde ve kurullarda temsili
gibi konulardan sorumlu, öğrencilerden oluşan kuruldur.

(2) Öğrenci Kurulunun üyeleri, Türkçe ve İngilizce Tıp Fakülteleri için her dönemin
öğrencilerinin, kendi aralarından seçtiği ikişer kişiden ve biri Türkçe ve diğeri İngilizce tıp
eğitimi programlarından olmak üzere tüm dönemlerden yabancı uyruklu öğrencilerin kendi
aralarından seçtiği iki kişiden oluşur.

(3) Öğrenci temsilcileri, eğitim öğretim yılının başında bir eğitim öğretim yılı için Öğ-
renci Kuruluna seçilirler.

(4) Kurul çalışmalarını, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısının eş-
güdümünde yürütür.

(5) Öğrenci Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Eğitimle ilgili uygulamaları ve yaşanan deneyimleri değerlendirmek için düzenli

olarak toplantılar yapar ve toplantı raporlarını Koordinatörler Kuruluna sunar.
b) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu, Koordinatörler Kurulu, Müfredat Kurulu ve Ölç-

me Değerlendirme Kurulu gibi eğitim ile ilgili tüm kurullara kendi aralarından veya diğer öğ-
renciler arasından üyeler seçer.

c) Eğitim uygulamalarının ve öğrenci işlerinin yürütülmesinde Koordinatörler Kuruluna
destek sağlar.

ç) Öğrenci Kurulu üyeleri kendi aralarından bir öğrenciyi tıp fakültesi öğrenci temsilcisi
olarak seçer.

(6) Öğrenci Kurulu, en az 3 ay arayla toplanır.
Başkoordinatör ve görevleri
MADDE 44 – (1) Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör ve Mezuniyet

Sonrası Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör olmak üzere iki öğretim üyesi, Dekan tarafından
bir eğitim-öğretim yılı için atanırlar.

(2) Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör, Mezuniyet Öncesi Eğitim-
den Sorumlu Dekan Yardımcısına, Mezuniyet Sonrası Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör ise
Mezuniyet Sonrası Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısına karşı sorumludur.

(3) Dekanlığın onayı ile Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör, Öğrenci
İşlerinden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısını, Klinik Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoor-
dinatör Yardımcısını ve Klinik Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısını atar.

(4) Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör, Tıp Fakültesi eğitim ve öğ-
retiminin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlayan öğretim üyesi olup gö-
rev ve yetkileri şunlardır:

a) Bütün dönemlerin akademik takvimini hazırlamak,
b) Bütün dönemlerin program bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağla-

mak,
c) Bütün dönemlerin tüm sınavlarının hazırlanmasında koordinasyonu sağlamak,
ç) Ders kurulları ve staj sınavlarının sonuçlarının açıklanmasını öğrenci işleri aracılı-

ğıyla sağlamak,
d) Eğitim öğretim yılının başında, Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te yapılacak tüm

sınavlar için gözetmen ve gözetmen yardımcılarını belirlemek.
(5) Mezuniyet Sonrası Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör, tıpta uzmanlık öğrencileri-

nin eğitim ve öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlayan öğ-
retim üyesidir. Tıpta uzmanlık öğrencisi karnelerinin, değerlendirme sınavlarının ve rotasyon-
larının takibinden sorumludur.
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Başkoordinatör yardımcılarının görevleri
MADDE 45 – (1) Öğrenci İşlerinden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı, Klinik Ön-

cesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı ve Klinik Eğitimden Sorumlu Başkoordi-
natör Yardımcısı, Dekan tarafından bir eğitim-öğretim yılı için atanır.

(2) Öğrenci İşlerinden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı, öğrencilerin eğitim ve öğ-
retim ile ilgili sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümü için eşgüdümü sağlar, öğrenci geri
bildirimlerini derleyip Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatöre sunar.

(3) Klinik Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı, Dönem I, Dönem II
ve Dönem III koordinatörlerinin eşgüdümünü ve bu dönemlerin eğitim ve öğretim programını
uygular. Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatöre karşı sorumludur. İlgili dö-
nemlerin koordinatörlerinden gelen geri bildirim raporlarını derleyip, Öğrenci İşlerinden So-
rumlu Başkoordinatör Yardımcısına raporlar.

(4) Klinik Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı, Dönem IV, Dönem V ve Dö-
nem VI koordinatörlerinin eşgüdümünü ve bu dönemlerin eğitim ve öğretim programını uy-
gular. Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatöre karşı sorumludur. İlgili dönem-
lerin koordinatörlerinden gelen geri bildirim raporlarını derleyip, Öğrenci İşlerinden Sorumlu
Başkoordinatör Yardımcısına raporlar.

Koordinatörler Kurulu ve görevleri
MADDE 46 – (1) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu bünyesinde, mezuniyet öncesi ve

sonrası tıp eğitimi programlarına ilişkin tüm uygulamaların genel planlamasını yapmak ve uy-
gulama sürecinin eşgüdümünü sağlamak amacıyla oluşturulan kuruldur.

(2) Koordinatörler Kurulu, Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı,
Mezuniyet Sonrası Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı, Mezuniyet Öncesi Eğitimden So-
rumlu Başkoordinatör, Mezuniyet Sonrası Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör, Öğrenci İşle-
rinden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı, Klinik Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör
Yardımcısı ve Klinik Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı, iki öğrenci ve biri dahili
diğeri cerrahi bölümlerden iki tıpta uzmanlık öğrencisinden oluşur.

(3) Koordinatörler Kurulu, Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen mezuniyet öncesi ve me-
zuniyet sonrası eğitime ilişkin tüm uygulamaların genel planlamasını yapar ve eşgüdümünü
sağlar.

(4) Koordinatörler Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Eğitim uygulamalarının Maltepe ÜTF-ÇEP’e ve bu yönergeye uygun olarak yürü-

tülmesi için eşgüdümü sağlamak, yeni uygulamalarla ilgili kararlar almak, bu kararları Tıp
Eğitimi Geliştirme Üst Kuruluna sunmak,

b) Belirli bir eğitim-öğretim yılındaki uygulama sürecinde yapılan değişiklikleri ve uy-
gulama ile ilgili koordinatörlerin hazırladığı raporları değerlendirmek ve değerlendirme so-
nuçlarını, değişiklik önerileri ile birlikte Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kuruluna sunmak,

c) Olağandışı durumlarda (doğal afet vb.) eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek
üzere programlarla ilgili değişiklik önerilerini Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kuruluna sunmak,

ç) Eğitimin niteliğini yükseltmek amacıyla, Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu ve farklı
eğitim dönemleri için oluşturulan müfredat çalışma kurulları ile birlikte çalışmak,

d) Program Değerlendirme Kurulu ile birlikte tüm öğrenci değerlendirme ve program
değerlendirme çalışmalarının eşgüdümünü sağlamak,

e) Öğrenci danışmanlık hizmetleri ve öğrenci kulüp faaliyetleri de dahil olmak üzere
öğrenciye ilişkin tüm faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak.

(5) Koordinatörler Kurulu, yılda en az 3 ay arayla toplanır.
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Dönem koordinatörü ve görevleri
MADDE 47 – (1) Dönem koordinatörü, Başkoordinatör tarafından önerilerek, Dekan

tarafından bir eğitim-öğretim yılı için atanır.
(2) Dönem koordinatörü eğitim öğretim yılı içerisindeki tüm ders kurullarından sorumlu

olarak görevlendirilen öğretim üyesidir. Dönem I, Dönem II ve Dönem III koordinatörleri Kli-
nik Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısına, Dönem IV, Dönem V ve Dönem
VI koordinatörleri ise Klinik Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısına karşı sorumlu-
dur.

(3) Dönem koordinatörünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Sorumlu olduğu ders yılının akademik takvim tasarısını hazırlar, kabulü için ilgili

Başkoordinatör Yardımcısına sunar.
b) Sorumlu olduğu ders yılının programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürü-

tülmesini sağlar.
c) Sorumlu olduğu ders yılının yoklamalarını denetleyerek, ilgili Başkoordinatör yar-

dımcısına bilgi verir.
ç) Sorumlu olduğu ders yılının tüm sınavlarının hazırlanmasında ders kurulu başkanları

veya staj başkanları ile işbirliği yaparak uygulamayı sağlar.
d) Sınav öncesi, sırası ve sonrası güvenliğin ve düzenin sağlanmasından sorumludur.
e) Ders kurulu, final ve bütünleme sınavlarında, sınav sonuçlarını hesaplar ve ilgili Baş-

koordinatör yardımcısına iletir.
f) Her ders kurulu ve staj sonunda, ders/staj kurulu sorumlusundan gelen raporları ders

yılının sonunda ilgili Başkoordinatör yardımcısına sunar.
g) Sorumlu olduğu kurul veya stajlardan gelen geri bildirimleri raporlayıp, ilgili Baş-

koordinatör yardımcısına iletir.
Ders kurulu ve staj kurulu başkanları ve görevleri
MADDE 48 – (1) Ders kurulu ve staj kurulu başkanları ve yardımcıları, dönem koor-

dinatörlerinin önerisiyle Dekan tarafından bir eğitim-öğretim yılı için görevlendirilir.
(2) Ders kurulu ve staj kurulu başkanlarının görevleri şunlardır:
a) Kurul veya staj programını hazırlar, programın eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürü-

tülmesini sağlar.
b) Kurulda veya stajda ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şe-

kilde yapılmasını sağlar ve öğrencilerin devam durumunu denetler.
c) Sorumlu olduğu ders kurulu veya staj sınavlarının hazırlanmasında koordinatörle iş-

birliği yaparak uygulamayı sağlar.
ç) Ders kurulu başkanı ile staj başkanı ve yardımcıları, ilgili kurul ve staj sınavlarının

doğal başkanıdır.
d) Sınav öncesi, sırası ve sonrası güvenliğin ve düzenin sağlanmasında koordinatörle

birlikte sorumludur. Stajlarda staj başkanı, sorumlu olduğu stajın sınav sonuçlarını hesaplar ve
dönem koordinatörüne iletir.

e) Ders kurulu veya staj sonunda, öğretim üyeleri ve öğrencilerden gelen geri bildirim-
leri değerlendirerek dönem koordinatörüne raporlar.

Akademik öğrenci danışmanlığı
MADDE 49 – (1) Her eğitim-öğretim yılının başında, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tara-

fından akademik danışman listesi hazırlanarak Dekana sunulur ve görevlendirme sonrasında
öğrencilere duyurulur. Duyuru, eğitim öğretim yılının açılışından itibaren 2 hafta içerisinde
yapılır. Öğrenci ve akademik danışmanın ilk görüşmesi de duyurudan itibaren 2 hafta içerisinde
gerçekleşir.
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(2) Akademik danışmanlık sistemi, Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulunca yürütülür.
(3) Akademik danışmanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Öğrenciler ile birlikte hazırlayacağı bir program dahilinde en az iki ay ara ile bir

araya gelerek, öğrencinin eğitim, öğretim ve diğer konulardaki problemleri, sağlık durumu,
öğrencinin ailevi durumu, ebeveyninin hayatta olup olmadığı ve aile ve toplum ile ilişkisi  hak-
kında bilgi edinir.

b) Danışman, öğrencinin öğrenimini başarılı olarak sürdürmesi ve öngörülen sürede ta-
mamlayabilmesi için öğrenci işleri bürosu ile koordineli bir şekilde öğrencinin ders durumunu
sürekli olarak izler, not çizelgesi (Transkript) hakkında bilgi edinir, öğrencinin eğitimine etki
eden faktörleri araştırır ve öğrenciyi yönlendirir.

c) Fakültede izlenecek öğretim planı ve ilgili yönetmelik ve yönergeler hakkında öğ-
renciyi aydınlatır.

ç) Üniversitenin öğrencilere yönelik imkanlarını ve hizmetlerini öğrencilere bildirir,
öğrencilerin bu imkan ve hizmetlerden yararlanabilmelerine yardımcı olur.

d) Öğrencinin psikolojik, sosyal, insani ve mesleki değerler açısından üstün nitelikli
bir insan olarak yetişmesine katkıda bulunur.

e) Gerekli gördüğü hallerde, öğrencinin onayıyla, öğrencinin durumu ile ilgili öğrenci-
nin velisine bilgi verir.

f) Danışmanı olduğu öğrencinin şikayet, istek ve görüşlerini ilgili makamlara zama-
nında ulaştırır.

g) Danışmanı olduğu öğrenciye panel, bilimsel ödev, araştırma, kongre bildirisi gibi
faaliyetlerde rehberlik yapar.

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
MADDE 50 – (1) Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, bu bölümde yer alan tüm kurullara da-

nışmanlık yapar.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Başarı notu tanımı ve çizelgesi
MADDE 51 – (1) Kurul dersleri için başarı notu, aşağıdaki tabloda gösterilen harflerle

de ifade edilir ve tüm sınavlar harf değeri ile açıklanır.
Puan Harf Değeri Katsayı Sözel Değeri
95-100 AA 4,0 Pekiyi
90-94 BA 3,5 Çok iyi
80-89 BB 3,0 İyi
70-79 CB 2,5 Orta İyi
60-69 CC 2,0 Orta
0-59 F 0 Başarısız
- F1 0 Sınava Girmedi, Başarısız
- F2 0 Devamsız, Başarısız
- MZ 0 Mazeretli, Sınava Girmedi, Başarısız
- E 0 Mazaret Sınavına Girmedi, Başarısız
(2) Kurul dışı dersler için işaretler aşağıda belirtilmiştir:
G: Kurul dışı dersler için geçer.
K: Kurul dışı dersler için kaldı.
DZ: Kurul dışı dersler için devamsız.
MU: Kurul dışı dersler için muaf.
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Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 52 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarıyla ilgili itirazlarını, sonuçlar ilan edildik-
ten sonra en geç 5 iş günü içinde dilekçeyle öğrenci işlerine yaparlar. Bu itirazlar, ilgili koor-
dinatörlük tarafından Ölçme Değerlendirme Kuruluna iletilir, Kurul tarafından hata görülürse
gerekli düzeltmeler yapılır. Soru içeriğine yapılan itirazlar anabilim dalı kurulunda değerlen-
dirilerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları, itiraz süresinin tamamlanmasının ardından 5 iş günü
içinde sonuçlandırılıp ilan edilir ve bu yolla öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır. İlanlar, öğrenci
panosu ve elektronik ortamdan yapılır.

Mazeret sınavı

MADDE 53 – (1) Mazeret sınavları ile ilgili hükümler aşağıdaki gibidir:
a) Mazeretleri nedeni ile herhangi bir ders kurulu, final veya bütünleme sınavına gire-

meyen ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrencilerden Fakülte Yönetim Kurulunca
mazeretleri kabul edilenler için mazeret sınavı açılır.

b) Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte
yapılır.

c) Fakülte Yönetim Kurulunca sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince
derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

ç) Kurul dışı derslerin ara sınavlarına mazeretleri nedeniyle zamanında giremeyenler
için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sınavlarda usulsüzlük

MADDE 54 – (1) Sınavlarda yapılan usulsüzlüklerle ilgili hükümler aşağıdaki gibidir:
a) Sınavlarda kopya çeken veya teşebbüs eden öğrenci hakkında soruşturma açılır. So-

ruşturma sonucu suçu sabit görülen öğrenciye sıfır notu verilir ve öğrenci hakkında, 18/8/2012
tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-
siplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.

b) Sınavlara cep telefonuyla veya herhangi bir kayıt ve dinleme cihazıyla girilmez. Sı-
nav esnasında yanında bu tür cihazlar bulunduran öğrenciye kopya çeken/teşebbüs eden öğrenci
muamelesi yapılır.

Disiplin

MADDE 55 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte yer almayan hükümler

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan durumlarda Maltepe Üniversitesi Ön-
lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato
ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 57 – (1) 31/7/2013 tarihli ve 28724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli ol-
mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale

Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin on üçüncü

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(13) Bütün derslerden başarılı olduğu halde staj ve benzeri mezuniyet koşullarını ye-

rine getiremeyen öğrenciler, bu koşulları tamamlayıncaya kadar katkı payı/öğrenim ücreti öde-

mezler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin her yarıyıl alabileceği azami kredi sayısı, öğrencinin akademik ortala-

masına göre tespit edilir. Akademik ortalamayı oluşturan derslerin kredi toplamı 30 ve üzerinde

olması durumunda; akademik ortalaması; 2,00’ın altında olan öğrenciler bir yarıyılda en fazla

30 kredi, 2,00-2,49 arası olanlar en fazla 36 kredi, 2,50 ve üzeri olanlar ise en fazla 42 kredi

alabilir. Akademik ortalamayı oluşturan derslerin kredi toplamı 30’un altında ise, öğrenci en

fazla 30 kredilik ders alabilir.  Yaz okulu hariç mezuniyet aşamasının son yarıyılında olan öğ-

rencilere bir defaya mahsus en fazla iki ders, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim

kurulu kararı ile verilebilir.

(3) Akademik ortalaması 2,00’dan düşük olan üçüncü ve daha sonraki yarıyıllardaki

öğrencilerin, akademik ortalamaları en az 2,00 olana kadar azami 30 kredi limiti dâhilinde; zo-

runlu olarak daha önce alıp başarısız oldukları derslere, daha önce hiç almadığı dersler ile ba-

şarısız olunan ön koşullu derse/derslere kayıt olmaları gerekir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/8/2013 28742

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/7/2014 29066
2- 15/9/2014 29120
3- 19/5/2015 29360
4- 9/7/2015 29411
5- 10/12/2015 29558
6- 20/3/2016 29659
7- 14/8/2016 29801
8- 22/11/2016 29896
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KURUL KARARI
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz ihtiyacı olan 1 adet hizmet alımı ihalesi aĢağıda belirtilen tarih ve saatte 

yapılacaktır. 

1 - Ġdarenin Adresi : E.L.Ġ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111   45500 

Soma / MANĠSA 

a) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) 

  Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

b) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin a) 

 

Niteliği - Türü - Miktarı K.Ġ.K. No Dosya No 

Ġhale Tarihi 

ve Saati 

ĠĢin 

Süresi 

1 

IĢıklar Yer Altı Karo Sahası 

(KISRAKDERE DOĞU) Mevkii 

ve civarındaki stoklardan 250.000 

ton kömürün yüklenmesi Soma B 

Termik santralinin 1-4 ve 5-6 

üniteleri veya stok sahalarına 

taĢınması ve boĢaltılması iĢi. 

2016/606915 2016-2325 
19/01/2017 

saat: 14:00 

250 

gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa 

c) ĠĢin süresi : Ġhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer : ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/Manisa 

4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/ 

Manisa adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

9 - Web sitemiz: www.eli.gov.tr 15/1-1 
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SĠGORTA HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

TPAO Genel Müdürlüğünden: 

Sigorta Hizmet Alımı ĠĢi TPAO Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Yönetmeliği’ne Doğrudan 

Temin 26. madde h bendi gereği temin edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/1812540 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86   06100 Çankaya / 

ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : Telefon: (0312) 207 27 16-207 26 34 

  Faks : (0312) 286 90 73-286 73 74 

c) Elektronik Posta Adresi : sigorta@tpao.gov.tr  

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Barbaros Hayreddin PaĢa Sismik Gemisi 

  P&I, Hull and Machinery, Streamers, Streamers War 

Risk, Loss of Hire, Marine Cargo Sigorta Hizmet Alımı. 

Hizmet Alımı ĠĢi. 

b) Yapılacağı Yer : Ankara 

c) ĠĢin Süresi : P&I Sigortaları için: 11.02.2017-11.02.2018 (Bir yıldır.) 

Diğer Sigortalar için: 20.02.2017-20.02.2018 (Bir yıldır) 

3 - Ġhalenin:  

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Söğütözü 

Mahallesi 2180. Cadde No: 86   06100-Çankaya/ 

ANKARA 6. Kat Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve Saati : 23.01.2017 - 14:30 

4 - Ġhaleye Katılmaya ĠliĢkin Hususlar: 

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

elektronik posta adresi, 

b. Financial Conduct Authority (FCA) kayıt numarası ve belgeleri (yabancı Ģirketler için) 

verilecektir. 

Yerel Firmalar için, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre Türkiye’de faaliyette bulunan 

ruhsatlı sigorta veya broker Ģirketleri ruhsatlarını belgelendirilecektir. 

c. Ġhaleye, sigorta veya broker Ģirketlerinin Genel Müdürlükleri veya Bölge Müdürlükleri 

teklif verecek olup, acente kanalıyla gelecek teklifler kabul edilmeyecektir. 

d. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri; 

i. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

ii. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

e. Aslı istenen belgeler Ortaklığımızca ―Aslı Ġdarece GörülmüĢtür‖ ibaresinden sonra 

belgelerin aslı idarece istekliye verilir. 

f. ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu (Quotation form). 

g. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

h. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 
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ĠĢ deneyim Belgesi: Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde tek bir sözleĢme 

kapsamında iĢ deneyimi olarak; istekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale 

konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyim belgesi ibraz 

edilecektir. 

ı. Bu ihalede benzer iĢ olarak Son 5 yıl içinde kamu veya özel sektörde yapılan Marine 

Sigorta Poliçesi. 

i. Sigorta Ģirketleri teklif verirken teknik Ģartname ve eklerinin tüm hükümlerini kabul 

ettiklerini imza ve kaĢe ile onaylayarak teklifleri ekinde iade edeceklerdir. 

5 - Ġhale dokümanı; TP Genel Müdürlüğü internet sayfasından indirilebilir veya elektronik 

posta yolu ile sigorta@tp.gov.tr adresinden talep edilip temin edilebilir. 

6 - Ġhale dokümanlarının tamamı Ġngilizce olup teklifler Ġngilizce olarak verilecektir. 

7 - Teklifler, 23.01.2017 tarih ve saat 14:30’a kadar TP Genel Müdürlüğü Gelen Evrak 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ġhale saatine 

kadar Kurumumuza ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat olarak vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile birim fiyat cetvelinde yer alan her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri 

için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı 

üzerinden sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

10 - Verilen teklifin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

11 - Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 2/1-1 

—— • —— 
ASO 1. OSB SOSYAL TESĠS BĠNASI ĠNCE ĠNġAAT VE TESĠSAT 

ĠġLERĠNĠN YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından: 

 ANKARA 

1 - Ġhale Ģartnamesi Ankara-AyaĢ Karayolu 25. km ANKARA adresinde faaliyet gösteren 

Bölge Müdürlüğünden 200.00 TL (ĠkiyüzTürkLirası) + KDV karĢılığı temin edilebilir. 

2 - Ġhale evraklarının, 18.01.2017 tarihinde, en geç saat 12.00’ye kadar Bölge Müdürlüğü 

binasında elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

3 - ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

4 - Bilgi için Bölge Müdürlüğü 

Tel : 0 312 267 00 00-262 (Pbx 7 hat) 

Fax : 0 312 267 00 09 

Web : www.aosb.org.tr 55/1-1 

—— • —— 
HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge 

Müdürlüğünden:  

Tahmil-tahliye hizmet alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 uncu maddesi (g) 

fıkrası gereğince, Tahmil-Tahliye Hizmet Alımı istisna kapsamında değerlendirilmesinden dolayı, 

söz konusu Hizmet Alımı Satınalma ve Ġhale yönetmeliğimizin 9 maddesi kapsamında açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/179 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü -

Yenidoğan Mah. Ġnönü Cad. 2A Elmadağ/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 863 11 96 - 312 863 52 13 

c) Elektronik posta adresi  : www.caykur.gov.tr. 
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ç) Ġhale dokümanının 

    görülebileceği adres : Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - 

Yenidoğan Mah. Ġnönü Cad. 2A Elmadağ/ANKARA 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tahmil-Tahliye Hizmet Alımı. 65.000 Ton Paketli Çayın 

Yükleme BoĢaltma ĠĢi 

b) Yapılacağı yer : ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü 

c) Süresi : 12 Ay (1 yıl) 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü 

Yeni Doğan Mah. Ġnönü Cad. 2A Elmadağ /ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 17.01.2017 Salı günü saat 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Teklif mektubu, geçici teminat, Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, ihale dokümanının 

satın alındığına dair belge, Noter onaylı yetki belgesi veya imza sirküleri, SGK ve vergi borcuna 

iliĢkin taahhüt, Ġhaleye baĢkası adına giriyorsa vekil olduğuna dair Noter onaylı vekaletname ve 

imza beyannamesi, iĢ deneyim belgesi, teknik Ģartnamede istenen diğer belgeler. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınır. Geçici teminatın süresi 70 gündür. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4. 1Kamu ve özel sektörde yapmıĢ olduğu tahmil-tahliye iĢleri 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karĢılığı Ankara 

Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü. Yeni Doğan Mah. Ġnönü Cad. 2A Elmadağ/Ankara 

adresinden satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 17.01.2017 Salı günü saat 14.00’e kadar Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge 

Müdürlüğü Yeni Doğan Mah. Ġnönü Cad. 2A Elmadağ/ANKARA adresine elden teslim 

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

9 - Ġstekliler tekliflerini, , birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 52/1-1 
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HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğünden: 

2 Adet Enerji Ġletim Hattına ait ÇED Raporlarının Hazırlanması ve ÇED kararlarının 

temini iĢi hizmet alımı TEĠAġ’nin 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca 

Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2016/596691 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TEĠAġ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Maltepe Mah. 

Orhangazi Caddesi No: 74 Adapazarı/SAKARYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 264 275 10 30 - 0 264 275 38 28 

c) Elektronik posta adresi  : 5grupmd@teias.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 380 kV Bartın-Akçakoca E.Ġ.H ve 380 kV Akçakoca - 

Karasu - Çekmeköy E.Ġ. Hatlarının ÇED Raporlarının 

hazırlanarak 275 takvim günü içerisinde ÇED 

Kararlarının temini iĢidir. 

b) Yapılacağı yer : SAKARYA 

c) Süresi : 275 (ĠkiyüzyetmiĢbeĢ) Takvim günü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEĠAġ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Maltepe Mah. 

Orhangazi Caddesi No: 74 Adapazarı/ SAKARYA 

b) Tarihi ve saati : 12.01.2017 - 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek 

odasından ve ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son baĢvuru 

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, ilgili meslek odasına ve ticaret ve/veya sanayi odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeler, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek 

odasından ve ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son baĢvuru 

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin ilgili meslek odasına ve ticaret ve/veya 

sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeler, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.  

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. ĠĢ Deneyim Belgesi:  

Son on beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında ve teklif edilen bedelin % 25 

oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini gösteren 

belgeler, 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.4.1 Bu ihalede benzer iĢ; 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, 36,5 kV üstü Enerji 

Nakil Hatları, Trafo Merkezleri vb. Yüksek gerilimlere iliĢkin düzenlen ÇED raporu hazırlanması 

iĢleridir.  

Ġhale konusu iĢte, benzer iĢ kapsamında birden fazla iĢin olması durumunda, bu iĢler ayrı 

ayrı benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

4.5. Ġstekliler T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınan ÇED Yeterlilik Belgesini 

teklifleri ile beraber sunacaktır. 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı; TEĠAġ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Maltepe Mah. Orhangazi 

Caddesi No: 74 Adapazarı/SAKARYA (Satın Alma ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir. 

Doküman almak isteyen istekliler idarenin Vakıfbank TR33 0001 5001 5800 7292 2934 78 Nolu 

Banka Hesabına 100,00,-TL (Yüz TL) yatırarak banka dekontu karĢılığı aynı adresten temin 

edilebilir. Posta yolu ile ihale dokümanı satıĢ bedeli 100,00,-TL (Yüz TL) dir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEĠAġ 5. Bölge Müdürlüğü Muhaberat servisi 

Maltepe Mah. Orhangazi Caddesi No: 74 Adapazarı/ SAKARYA adresine elden teslim 

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

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 11486/1-1 
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TAġINMAZ MALLAR SATILACAKTIR 

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Karaağaç Mahallesinde bulunan aĢağıda ada, parsel ve miktarı 

belirtilen taĢınmaz mal 21.10.2016 tarih ve 229 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45. 

maddesine göre aĢağıda yazılı tarih ve saatler arasında Belediye Encümen Toplantı Salonunda 

Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait Ģartname bedeli mukabilinde 

Tahakkuk Tahsilat ġefliğinden alınabilir 

Ġlgililere ilan olunur. 

 

KIZILCAHAMAM BELEDĠYESĠNCE SATIġA SUNULAN ARSALAR 

ADA PARSEL 

M2 

YÜZÖLÇÜM 

M2 MUH. 

BEDEL 

ĠHALE 

TARĠHĠ 

ĠHALE 

SAATĠ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

101 7 568 m2 15.00.TL+KDV 13/01/2017 14:30 256.00 TL 

101 6 568 m2 15.00.TL+KDV 13/01/2017 14:15 256.00 TL 

101 5 568 m2 15.00.TL+KDV 13/01/2017 14:00 256.00 TL 

101 4 568 m2 15.00.TL+KDV 13/01/2017 11:45 256.00 TL 

103 1 590 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 11:00 266.00 TL 

103 2 604 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 11:15 272.00 TL 

103 3 647 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 11:30 292.00 TL 

103 4 690 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 11:45 311.00 TL 

103 5 734 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 14:00 331.00 TL 

103 6 550 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 14:15 248.00 TL 

104 1 502 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 14:30 226.00 TL 

104 2 559 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 14:45 252.00 TL 

104 3 502 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 15:00 226.00 TL 

104 4 502 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 15:15 226.00 TL 

104 5 502 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 15:30 226.00 TL 

104 6 502 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 15:45 226.00 TL 

104 7 502 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 16:00 226.00 TL 

104 8 502 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 16:15 226.00 TL 

104 9 502 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 16:30 226.00 TL 

104 10 502 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 16:45 226.00 TL 

104 11 502 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 11:00 226.00 TL 

104 12 502 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 11:15 226.00 TL 

104 13 502 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 11:30 226.00 TL 

104 14 502 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 11:45 226.00 TL 

105 1 556 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 14:00 251.00 TL 

105 2 542 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 14:15 244.00 TL 
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ADA PARSEL 

M2 

YÜZÖLÇÜM 

M2 MUH. 

BEDEL 

ĠHALE 

TARĠHĠ 

ĠHALE 

SAATĠ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

105 3 559 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 14:30 252.00 TL 

105 4 558 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 14:45 252.00 TL 

105 5 559 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 15:00 252.00 TL 

105 6 558 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 15:15 252.00 TL 

105 7 559 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 15:30 252.00 TL 

105 8 558 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 15:45 252.00 TL 

105 9 558 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 16:00 252.00 TL 

105 10 556 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 16:15 251.00 TL 

105 11 556 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 16:30 251.00 TL 

105 12 557 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 16:45 251.00 TL 

105 13 556 m2 15.00.TL+KDV 18/01/2017 11:00 251.00 TL 

105 14 557 m2 15.00.TL+KDV 18/01/2017 11:15 251.00 TL 

105 15 556 m2 15.00.TL+KDV 18/01/2017 11:30 251.00 TL 

105 16 557 m2 15.00.TL+KDV 18/01/2017 11:45 251.00 TL 

106 2 539 m2 15.00.TL+KDV 18/01/2017 14:15 243.00 TL 

106 3 533 m2 15.00.TL+KDV 18/01/2017 14:30 240.00 TL 

106 4 534 m2 15.00.TL+KDV 18/01/2017 14:45 241.00 TL 

106 5 533 m2 15.00.TL+KDV 18/01/2017 15:00 240.00 TL 

106 6 533 m2 15.00.TL+KDV 18/01/2017 15:15 240.00 TL 

106 7 534 m2 15.00.TL+KDV 18/01/2017 15:30 241.00 TL 

106 8 534 m2 15.00.TL+KDV 18/01/2017 15:45 241.00 TL 

106 12 535 m2 15.00.TL+KDV 18/01/2017 16:45 241.00 TL 

106 14 535 m2 15.00.TL+KDV 19/01/2017 11:15 241.00 TL 

107 1 618 m2 15.00.TL+KDV 19/01/2017 14:00 279.00 TL 

107 2 616 m2 15.00.TL+KDV 19/01/2017 14:15 279.00 TL 

107 6 617 m2 15.00.TL+KDV 19/01/2017 15:15 278.00 TL 

107 5 616 m2 15.00.TL+KDV 19/01/2017 15:00 279.00 TL 

108 1 526 m2 15.00.TL+KDV 19/01/2017 16:15 237.00 TL 

108 2 524 m2 15.00.TL+KDV 19/01/2017 16:30 236.00 TL 

108 3 524 m2 15.00.TL+KDV 19/01/2017 16:45 236.00 TL 

108 4 524 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 11:00 236.00 TL 

108 5 524 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 11:15 236.00 TL 

108 6 524 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 11:30 236.00 TL 

108 7 524 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 11:45 236.00 TL 

108 8 524 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 14:00 236.00 TL 

108 9 524 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 14:15 236.00 TL 
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ADA PARSEL 

M2 

YÜZÖLÇÜM 

M2 MUH. 

BEDEL 

ĠHALE 

TARĠHĠ 

ĠHALE 

SAATĠ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

109 1 501 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 14:30 226.00 TL 

109 2 501 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 14:45 226.00 TL 

109 3 501 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 15:00 226.00 TL 

109 4 501 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 15:15 226.00 TL 

109 5 501 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 15:30 226.00 TL 

109 6 501 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 15:45 226.00 TL 

109 7 502 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 16:00 226.00 TL 

109 8 502 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 16:15 226.00 TL 

109 9 501 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 16:30 226.00 TL 

109 10 501 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 16:45 226.00 TL 

110 10 509 m2 15.00.TL+KDV 23/01/2017 15:45 230.00 TL 

109 11 501 m2 15.00.TL+KDV 23/01/2017 11:00 226.00 TL 

109 12 501 m2 15.00.TL+KDV 23/01/2017 11:15 226.00 TL 

111 9 502 m2 15.00.TL+KDV 24/01/2017 14:30 226.00 TL 

111 8 502 m2 15.00.TL+KDV 24/01/2017 14:15 226.00 TL 

111 10 502 m2 15.00.TL+KDV 24/01/2017 14:45 226.00 TL 

111 11 512 m2 15.00.TL+KDV 24/01/2017 15:00 231.00 TL 

111 12 512 m2 15.00.TL+KDV 24/01/2017 15:15 231.00 TL 

111 17 512 m2 15.00.TL+KDV 24/01/2017 16:30 231.00 TL 

112 1 541 m2 15.00.TL+KDV 25/01/2017 11:00 242.00 TL 

112 2 546 m2 15.00.TL+KDV 25/01/2017 11:15 246.00 TL 

112 3 545 m2 15.00.TL+KDV 25/01/2017 11:30 246.00 TL 

112 4 545 m2 15.00.TL+KDV 25/01/2017 11:45 246.00 TL 

112 10 544 m2 15.00.TL+KDV 25/01/2017 15:15 245.00 TL 

113 1 583 m2 15.00.TL+KDV 25/01/2017 15:30 263.00 TL 

113 2 583 m2 15.00.TL+KDV 25/01/2017 15:45 263.00 TL 

113 3 583 m2 15.00.TL+KDV 25/01/2017 16:00 263.00 TL 

113 4 520 m2 15.00.TL+KDV 25/01/2017 16:15 234.00 TL 

113 5 520 m2 15.00.TL+KDV 25/01/2017 16:30 234.00 TL 

113 6 707 m2 15.00.TL+KDV 25/01/2017 16:45 319.00  TL 

114 8 523 m2 15.00.TL+KDV 26/01/2017 14:45 236.00 TL 

114 9 523 m2 15.00.TL+KDV 26/01/2017 15:00 236.00 TL 

114 10 523 m2 15.00.TL+KDV 26/01/2017 15:15 236.00 TL 

114 14 524 m2 15.00.TL+KDV 26/01/2017 16:15 236.00 TL 

114 15 523 m2 15.00.TL+KDV 26/01/2017 16:30 236.00 TL 

115 10 517 m2 15.00.TL+KDV 27/01/2017 15:30 233.00 TL 
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ADA PARSEL 

M2 

YÜZÖLÇÜM 

M2 MUH. 

BEDEL 

ĠHALE 

TARĠHĠ 

ĠHALE 

SAATĠ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

115 11 517 m2 15.00.TL+KDV 27/01/2017 15:45 233.00 TL 

115 12 516 m2 15.00.TL+KDV 27/01/2017 16:00 233.00 TL 

116 16 508 m2 15.00.TL+KDV 30/01/2017 16:00 229.00 TL 

116 14 502 m2 15.00.TL+KDV 30/01/2017 15:30 226.00 TL 

116 13 1088 m2 15.00.TL+KDV 30/01/2017 15:15 490.00 TL 

116 7 523 m2 15.00.TL+KDV 30/01/2017 11:45 236.00 TL 

117 6 545 m2 15.00.TL+KDV 31/01/2017 14:45 246.00 TL 

117 7 545 m2 15.00.TL+KDV 31/01/2017 15:00 246.00 TL 

117 8 545 m2 15.00.TL+KDV 31/01/2017 15:15 246.00 TL 

117 10 545 m2 15.00.TL+KDV 31/01/2017 15:45 246.00 TL 

118 8 545 m2 15.00.TL+KDV 01/02/2017 11:45 246.00 TL 

118 9 545 m2 15.00.TL+KDV 01/02/2017 14:00 246.00 TL 

122 11 517 m2 15.00.TL+KDV 03/02/2017 16:45 233.00 TL 

122 10 517 m2 15.00.TL+KDV 03/02/2017 16:30 233.00 TL 

122 9 516 m2 15.00.TL+KDV 03/02/2017 16:15 233.00 TL 

122 8 518 m2 15.00.TL+KDV 03/02/2017 16:00 234.00 TL 

122 7 517 m2 15.00.TL+KDV 03/02/2017 15:45 233.00 TL 

122 4 517 m2 15.00.TL+KDV 03/02/2017 15:00 233.00 TL 

122 1 517 m2 15.00.TL+KDV 03/02/2017 14:15 233.00 TL 

122 12 522 m2 15.00.TL+KDV 06/02/2017 11:00 235.00 TL 

123 2 513 m2 15.00.TL+KDV 06/02/2017 11:30 231.00 TL 

123 6 615 m2 15.00.TL+KDV 06/02/2017 14:30 233.00 TL 

123 15 507 m2 15.00.TL+KDV 06/02/2017 16:45 229.00 TL 

123 14 507 m2 15.00.TL+KDV 06/02/2017 16:30 229.00 TL 

123 13 507 m2 15.00.TL+KDV 06/02/2017 16:15 229.00 TL 

123 12 507 m2 15.00.TL+KDV 06/02/2017 16:00 234.00 TL 

123 18 506 m2 15.00.TL+KDV 07/02/2017 11:30 228.00 TL 

123 17 506 m2 15.00.TL+KDV 07/02/2017 11:15 228.00 TL 

123 16 510 m2 15.00.TL+KDV 07/02/2017 11:00 230.00 TL 

124 11 536 m2 15.00.TL+KDV 08/02/2017 14:00 242.00 TL 

125 16 504 m2 15.00.TL+KDV 09/02/2017 14:00 227.00 TL 

125 18 504 m2 15.00.TL+KDV 09/02/2017 14:30 227.00 TL 

127 6 556 m2 15.00.TL+KDV 09/02/2017 16:00 251.00 TL 

127 7 558 m2 15.00.TL+KDV 09/02/2017 16:15 251.00 TL 

131 7 534 m2 15.00.TL+KDV 10/02/2017 16:30 241.00 TL 

131 8 538 m2 15.00.TL+KDV 10/02/2017 16:45 243.00 TL 
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ADA PARSEL 

M2 

YÜZÖLÇÜM 

M2 MUH. 

BEDEL 

ĠHALE 

TARĠHĠ 

ĠHALE 

SAATĠ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

134 1 544 m2 15.00.TL+KDV 13.02.2017 11.15 245.00 TL 

134 2 544 m2 15.00.TL+KDV 13.02.2017 11.30 245.00 TL 

134 3 544 m2 15.00.TL+KDV 13.02.2017 11.45 245.00 TL 

134 4 544 m2 15.00.TL+KDV 13.02.2017 14.00 245.00 TL 

134 5 544 m2 15.00.TL+KDV 13.02.2017 14.15 245.00 TL 

134 6 544 m2 15.00.TL+KDV 13.02.2017 14.30 245.00 TL 

134 7 544 m2 15.00.TL+KDV 13.02.2017 14.45 245.00 TL 

134 8 544 m2 15.00.TL+KDV 13.02.2017 15.00 245.00 TL 

135 2 536 m2 15.00.TL+KDV 13.02.2017 15.45 241.00 TL 

135 3 536 m2 15.00.TL+KDV 13.02.2017 16.00 241.00 TL 

135 4 536 m2 15.00.TL+KDV 13.02.2017 16.15 241.00 TL 

135 7 536 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 11.00 242.00 TL 

135 8 533 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 11.10 240.00 TL 

135 9 533 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 11.20 240.00 TL 

135 10 533 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 11.30 240.00 TL 

135 11 533 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 11.40 240.00 TL 

135 12 533 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 11.50 240.00 TL 

137 1 502 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 14.00 226.00 TL 

137 2 502 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 14.10 226.00 TL 

137 3 502 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 14.20 226.00 TL 

137 4 502 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 14.30 226.00 TL 

137 5 502 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 14.40 226.00 TL 

137 6 502 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 14.50 226.00 TL 

137 7 550 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 15.00 248.00 TL 

138 1 666 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 15.10 300.00 TL 

138 2 663 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 15.20 299.00 TL 

138 3 663 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 15.30 299.00 TL 

138 4 666 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 15.40 300.00 TL 

138 5 663 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 15.50 299.00 TL 

138 6 663 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 16.00 299.00 TL 

138 7 663 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 16.10 299.00 TL 

138 8 663 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 16.20 299.00 TL 

138 9 663 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 16.30 299.00 TL 

 53/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/08/2016 tarih ve 6422-17 sayılı Kararı ile ―…,A 

Plust Kimya Petrokimya Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketinin; 2012 yılı 

hesap döneminde aldığı baz yağları taahhüt ettiği alanlarda olmak üzere imalatta kullanmadığı, 

söz konusu hammaddelerin basit bir karıĢım veya iĢlemle veyahut doğrudan satıĢa sunulduğu ve 

madeni yağ satıĢına iliĢkin olarak tanzim etmiĢ olduğu satıĢ faturalarında yazılı ürünlerin gerçekte 

üretilmediği hususunun Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığı'nın 28/01/2014 tarih 

ve 2014-A-2357/9 sayılı Vergi Tekniği Raporu ile tespit edilmesi ve bu Ģekilde adı geçen lisans 

sahibinin lisansın verdiği haklar dıĢında faaliyet göstermesinin, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü 

maddesinin 8 inci fıkrasına (fiil tarihi itibariyle) ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve 

ikinci fıkraları ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ'in 9 

uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir 

Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı 

Kanunun ―Ġdari Yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 

ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 

uncu maddesi uyarınca adı geçen lisans sahibi hakkında 27/10/2016 tarih ve 6568-10 sayılı Kurul 

Kararı ve 04/11/2016 tarih ve 41830 sayılı soruĢturma görevlendirme yazısı kapsamında 

doğrudan soruĢturma açılmasına‖ karar verilmiĢtir.  

5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 27/10/2016 tarih ve 6568-10 sayılı 

Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 14/11/2016 tarihli ve 1760 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

usulüne uygun olarak 14/11/2016 tarih ve 54301 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans 

sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir.  

Bahse konu Kurul kararında belirtilen aykırılığın, mezkûr Kanunun 20 nci maddesi 

uyarınca onbeĢ gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, 

aksi halde, yapılmakta olan piyasa faaliyetiniz geçici bir süre için durdurulacak veya firmanıza ait 

lisans doğrudan iptal edilecektir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 12/1/1-1 

————— 

Kurul 23/11/2016 tarihli ve 6614-18 sayılı Kararı ile, Aközden Petrol Ürünleri Yapı Mlz. 

San. Tic Ltd ġti'nin bayilik lisansı alınmasını gerektiren faaliyeti (fuel oil ticareti yapmak 

suretiyle) lisans almadan piyasa faaliyetinde bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 

―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesi hükümleri uyarınca Aközden Petrol Ürünleri Yapı Mlz. San. Tic Ltd ġti hakkında 



3 Ocak 2017 – Sayı : 29937 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

21/04/2016 tarihli ve 6233-12 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında 

düzenlenen 24/05/2016 tarihli ve 903 sayılı SoruĢturma Raporu ve yazılı savunması Kurul’ca 

değerlendirilmiĢ olup yazılı savunmasında ileri sürülen hususların mevzuata aykırılığı haklı 

gösterecek gerekçeler olmadığı anlaĢıldığından; Aközden Petrol Ürünleri Yapı Mlz. San. Tic Ltd 

ġti hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun, fiilin iĢlendiği tarihte yürürlükte olan haliyle, 

19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve ayni fıkranın (f) bendi 

ile "5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezalan 

Hakkında Tebliğ" gereğince belirlenen 72.751,-TL idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751,-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 ġubesi 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 Ġdare 

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.  12/2/1-1 

————— 

Kurul’un 16/05/2016 tarihli ve 6293-1 sayılı kararı ile; 13.08.2015 tarihli ve DAĞ/5729-

1/35875 sayılı Dağıtıcı Lisansı kapsamında faaliyet gösteren As Furkan Akaryakıt Nakliye 

Pazarlama ĠnĢaat Turizm Ticaret Anonim ġirketi’nin Lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

en geç altı ay içerisinde bayilik teĢkilatını oluĢturmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 

―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesi hükümleri uyarınca ġirket nezdinde 10/03/2016 tarihli ve 6151/58 sayılı Kurul kararı 

mucibince düzenlenen 29/03/2016 tarihli ve 522 SoruĢturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile 

Denetim Dairesi BaĢkanlığı’nın konuya iliĢkin görüĢü Kurulca değerlendirilmiĢ olup lisan 

sahibinin Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 

yayımlandığı 28/11/2014 tarihinden sonraki 6 ay içerisinde bayilik teĢkilatını kurmamasının 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliği’nin Geçici 17 inci maddesine aykırılık teĢkil ettiği anlaĢıldığından lisans 

sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile 

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 84.575,- TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢtir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 84.575,-TL tutarındaki idari para cezasının 

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

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara ġubesi 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 Ġdare Mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 12/3/1-1 

————— 

Kurul’un 03/11/2016 tarih ve 6580-3 sayılı Kararı ile, DAĞ/3339-1/29811 sayılı dağıtıcı 

lisansı sahibi Bospet Petrol Ürünleri Ticaret Anonim ġirketi’nin uzaktan eriĢim sistemini Kuruma 

açma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 

fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve 

27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

hükümlerine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kiĢi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 

uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" uyarınca 

belirlenen 972.717, -TL. tutarında idari para cezası uygulanması; bunun yanı sıra, anılan lisans 

sahibine tanınan 15 günlük süre içerisinde söz konusu sistemi Kuruma açmayarak ilgili mevzuat 

hükmüne aykırılığın giderilmemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci 

fıkrası ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

piyasa faaliyetinin 30 gün süreyle geçici olarak durdurulması kararlaĢtırılmıĢtır.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717, -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 ġubesi (ġube 

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 ve ayrıca anılan Kurul Kararı 

uyarınca piyasa faaliyeti geçici olarak durdurulduğundan herhangi bir piyasa faaliyeti 

yapılamayacağının, söz konusu geçici durdurma süresince mevzuata aykırılığın giderilmesi ve 

süre sonunda Kuruma bilgi verilmesi gerektiğinin, geçici durdurma süresi içinde mevzuata aykırı 

durumun tam olarak giderilmemesi halinde sahip olunan dağıtıcı lisansının iptal edilebileceğinin 

bilinmesi hususları, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  12/4/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

"Devlet Karayolu Üzeri Pamukören Kuyucak / AYDIN" adresinde 22/07/2013 tarihli ve 

LPG- BAY/941-54/14065 no'lu otogaz bayilik lisansı sahibi Dbs Petrol Ürünleri Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketinin ait LPG otogaz istasyonunda sorumlu müdür bulundurulmadığının 

tespit edilmesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 Ġnci maddesi ve 

SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi 

hükümleri ve 13/04/2016 tarih ve 6222-44 sayılı Kurul Kararı Dbs Petrol Ürünleri Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi hakkında yapılan soruĢturma sonucunda tanzim edilen 12/05/2016 tarih ve 

806 sayılı soruĢturma raporu savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu soruĢturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde 

giderilmesi aksi halde, piyasa faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin 

geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın 

yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte 

olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  12/5/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2016 tarih ve 6568-7 sayılı Kararı ile 

―…,Atatürk Caddesi Canbey Pasajı No19-204 Datça MUĞLA adresinde faaliyet gösteren HFC 

Petrokimya Ürünleri Mühendislik DanıĢmanlık Aracılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketinin; 2013 yılı içerisinde 3403.19.10.00.00 Gümrük Tarife Ġstatistik Pozisyonlu ürünün 

üretimini yaparak lisans alınmaksızın madeni yağ üretimi faaliyetinde bulunduğunun Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 29/05/2015 günlü 191-B/05 sayılı Sonradan Kontrol 

Raporuyla tespit edilmesi nedeniyle, adı geçen Ģirketin bahse konu eyleminin; 5015 sayılı 

Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına aykırılık teĢkil ettiği 

değerlendirildiğinden konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari Yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve 

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca adı geçen lisans sahibi 

hakkında 27/10/2016 tarih ve 6568-7 sayılı Kurul Kararı ve 04/11/2016 tarih ve 41830 sayılı 

soruĢturma görevlendirme yazısı kapsamında doğrudan soruĢturma açılmasına‖ karar verilmiĢtir.  

5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 27/10/2016 tarih ve 6568-7 sayılı 

Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 14/11/2016 tarihli ve 1761 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

usulüne uygun olarak 14/11/2016 tarih ve 54302 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans 

sahibinin Ticaret Sicil adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir.  
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Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.  12/6/1-1 

————— 

Kurulun 21/10/2016 tarihli ve 6548-37 sayılı Kararı ile; ―Yalova-Bursa Karayolu 9. Km. 

Soğucak Mevkii YALOVA‖ adresinde faaliyette bulunan Asüm Petrol TaĢımacılık ĠnĢaat Sanayi 

Ticaret Limited ġirketi’nin 2013 yılı içerisinde lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunması 

nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (f) bendi 

gereğince 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-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 ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili Ġdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir.  12/7/1-1 

————— 

Kurul 27/10/2016 tarihli ve 6567-33 sayılı Kararı ile, 14.04.2011 tarihli ve BAY/939-

82/29293 sayılı bayilik lisansı sahibi Abdulhalık ÇALIġ’ın akaryakıt istasyonunda 26.03.2013 

tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi ve 

otomasyon sistemine müdahale edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ 

baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Abdulhalık ÇALIġ hakkında 28.07.2016 tarihli ve 6414/21 sayılı Kurul 

Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 10/08/2016 tarihli ve 1271 sayılı 

SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; yazılı 

savunmasında öne sürdüğü hususların yapılan fiili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı 

anlaĢıldığından, Abdulhalık ÇALIġ hakkında Dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci 

fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, otomasyon sistemine müdahale edilmesi nedeniyle 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası 

gereğince belirlenen 70.000.-TL olmak üzere toplamda 140.000.-TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000,-TL (Yüzkırkbin 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 

ġubesi 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 
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aleyhine Ġdare 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.  12/8/1-1 

————— 

Kurul 07/12/2016 tarihli ve 6656-14 sayılı Kararı ile, 28.02.2007 tarihli ve BAY/939-

82/21490 sayılı bayilik lisansı sahibi Aypet Harfiyat Nakliyat Petrol Ürünleri ĠnĢaat Taahhüt 

Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda 09.02.2013 tarihinde yapılan 

denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi, otomasyon sisteminin 

çalıĢmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve 

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Aypet Harfiyat 

Nakliyat Petrol Ürünleri ĠnĢaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 25.08.2016 

tarihli ve 6454/10 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 

20.09.2016 tarihli ve 1409 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca 

değerlendirilmiĢ olup; süresinde savunma yapmayan Aypet Harfiyat Nakliyat Petrol Ürünleri 

ĠnĢaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal 

etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu 

maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, otomasyon sisteminin çalıĢmaması 

sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının (e) bendinin 70.000.-TL olmak üzere toplamda 140.000,-TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000,-TL (Yüzkırkbin 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 

ġubesi 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 Ġdare 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.  12/9/1-1 

————— 

Kurul 07/12/2016 tarihli ve 6656/10 sayılı Kararı ile, 06.02.2013 tarihli ve BAY/939-

82/32103 sayılı bayilik lisansı sahibi Dinar Petrol Nakliyat Gıda ĠnĢaat Otomotiv Sanayi Ve 

Ticaret Limited ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta 

katılabilecek ürün bulundurması, otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sistemi 

çalıĢmamasına rağmen satıĢ yapması, proje dıĢı tankın otomasyon sistemine bağlanmayarak 

piyasa faaliyetine konu edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 
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20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 

Dinar Petrol Nakliyat Gıda ĠnĢaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 

18.08.2016 tarihli ve 6444/75 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında 

düzenlenen 22.09.2016 tarihli ve 1421 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma 

Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; süresinde savunma yapmayan Dinar Petrol Nakliyat Gıda ĠnĢaat 

Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında Ġstasyonda 03-04.04.2013 tarihleri 

itibariyle tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması nedeniyle, 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (d) bendi uyarınca 170.000.-TL, otomasyon 

sistemine müdahale etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla 

değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, proje dıĢı tankın 

otomasyon sistemine bağlanmayarak piyasa faaliyetine konu edilmesi nedeniyle 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası 

gereğince belirlenen 70.000.-TL, 25.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 

otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sistemi çalıĢmamasına rağmen satıĢ yapması 

nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu 

maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL olmak üzere toplamda 380.000.-TL 

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 380.000,-TL (Üçyüzseksenbin 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 ġubesi 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 Ġdare 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.  12/10/1-1 

————— 

Kurul 27/10/2016 tarihli ve 6567/46 sayılı Kararı ile, 20.09.2012 tarih ve DAĞ/4030-

1/31527 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret 

Anonim ġirketi (Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi)’nin bayisi Alko Petrol Ürünleri 

Sanayi Ticaret Ve Pazarlama Limited ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde tespit 

edildiği üzere otomasyon sistemi çalıĢmamasına rağmen satıĢ yapılması ve bayide tespit edilen 

aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ 

baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Anonim ġirketi (Jooil 

Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi) hakkında 21.07.2016 tarihli ve 6403/17 sayılı Kurul 

Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 09/08/2016 tarihli ve 1260 sayılı 

SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; süresinde 
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savunma yapmayan Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Anonim ġirketi (Jooil 

Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi) hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 

sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi 

uyarınca belirlenen 850.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000.-TL (Sekizyüzellibin 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 ġubesi 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 Ġdare 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.  12/11/1-1 

————— 

Kurul 03/11/2016 tarihli ve 6578/29 sayılı Kararı ile, 17.02.2005 tarihli ve BAY/436-

54/01589 sayılı bayilik lisansı sahibi Öz ĠĢcan KardeĢler Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi’nin Ankara 6. Ġdare Mahkemesinin E.2014/1926, Ankara 11. Ġdare Mahkemesinin 

E.2014/2025 ve DanıĢtay 13. Dairesinin E.2015/4655, E.2015/4631 sayılı kararlarında belirtilen 

―ön araĢtırma ve soruĢturma yapılmamıĢ olması nedeniyle‖ idari para cezasının iptali 

çerçevesinde, 17.05.2013 tarihinde akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde tespit edildiği üzere 

gizli düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karĢın piyasa faaliyetine konu etmesi, dağıtıcısı 

dıĢında akaryakıt ikmal etmesi ve otomasyon sistemine müdahale etmesi ile ilgili olarak 5015 

sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Öz ĠĢcan KardeĢler Petrol Ürünleri Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi hakkında 05.05.2016 tarihli ve 6271/45 sayılı Kurul Kararı kapsamında 

yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 31/05/2016 tarihli ve 983 sayılı SoruĢturma Raporu ve 

istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; süresinde savunma yapmayan Öz ĠĢcan 

KardeĢler Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında Gizli düzeneği vaziyet 

planında bulunmamasına karĢın piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle 6455 sayılı Kanunla 

değiĢik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 

(2) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 1.000.000.-TL, otomasyon sistemine müdahale etmesi 

sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değiĢik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 

yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi 

nedeniyle, 6455 sayılı Kanunla değiĢik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL olmak üzere toplamda 1.140.000.-TL 

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.140.000,-TL (Birmilyonyüzkırkbin 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 ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 
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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 Ġdare 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.  12/12/1-1 

————— 

Kurul’un 09/11/2016 tarihli ve 6592-2 sayılı kararı ile DAĞ/476-149/10871 sayılı dağıtıcı 

lisansı sahibi Gören Petrol Ürünleri Pazarlama ve Dağıtım Ticaret Limited ġirketi (Gören Petrol 

Depoculuk ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi)’nin sözleĢmeli bayisi olan Karasınır 

Mahallesi Meram Bulvarı No.26 Güneysınır KONYA adresinde faaliyet gösteren BAY/939-

82/26416 sayılı bayilik lisansı sahibi Makro Petrol Ürünleri Otomotiv Plastik Metal ve 

Enjeksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi’nde stok hareketleri ve akaryakıt alım satım 

iĢlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik otomasyon sistemini 

kurmaması ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun ―Dağıtım‖ baĢlıklı 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının 

mülga 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin 9 uncu ve 10 uncu 

bendine ve yürürlükteki 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (a) bendine ve 5 inci maddesinin (1) 

inci fıkrasının (a) ve (b) bendine, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel 

hak ve yükümlülükleri baĢlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendine, 14 üncü 

maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir 

Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 

sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Gören Petrol Ürünleri Pazarlama Ve Dağıtım 

Ticaret Limited ġirketi (Gören Petrol Depoculuk ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi) 

hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ, mevzuata aykırı durumun 15 gün 

içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceği veya 

doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceği ihtar edilmiĢ ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve 

yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 07.12.2016 

tarihli ve 1851 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiĢtir.  

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.  12/13/1-1 

————— 

Kurul’un 16/11/2016 tarihli ve 6600-19 sayılı kararı ile 03.03.2005 tarih ve DAĞ/446-

265/01986 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi MMG Petrol Dağıtım ve Paz. Ġç ve DıĢ Ticaret Anonim 

ġirketi’nin bayisi UPS Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliye ĠnĢaat Tarım Reklam Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda 16.12.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği 

üzere bayisinin otomasyon sisteminin çalıĢmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma 

bildirilmemesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası 
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ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendine ve 5 inci 

maddesinin 11 inci bendine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin 

(1) inci fıkrasının (a), (b) bendine, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket 

ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat 

karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 

20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 

MMG Petrol Dağıtım Ve Paz. Ġç Ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma 

açılmasına karar verilmiĢ, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin 

aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan iptal yaptırımı 

uygulanabileceği ihtar edilmiĢ ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruĢturma sonucu 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 01.12.2016 tarihli ve 1834 sayılı 

SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir.  

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.  12/14/1-1 

————— 

Kurul’un 03/11/2016 tarihli ve 6579-11 sayılı kararı ile 05.09.2012 tarihli ve BAY/939-

82/31468 sayılı bayilik lisansı sahibi Tunasu Petrol Ve Petrol Ürünleri ĠnĢaat Taahhüt ĠĢleri 

Otomotiv Nakliyat Kuyumculuk Hayvancılık Gıda Ve Sebze Ürünleri Tekstil Medikal Ve Sağlık 

Hizmetleri Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda  

a) 29.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere muhtelif fatura 

karĢılığında 2013 yılı içerisinde 05.07.2013 tarihli ve BAY/939-82/32874 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Hacı Ġbrahim Yörüker’den akaryakıt alımı gerçekleĢtirmek suretiyle dağıtıcısı dıĢında 

akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci 

maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teĢkil ettiği, 

b) 29.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin 

çalıĢmaması ve otomasyon sistemine müdahale edilmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 

inci maddesinin (9) uncu, (10) uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci 

fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği, 

c) 25.08.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere tanktan ve pompadan 

alınan numunelerinin TÜBĠTAK MAM’da yapılan analizi neticesinde düzenlenen 18/09/2014 

tarihli ve 1420P02483001, 1420P02483002 sayılı analiz raporlarından numunelerin solvent 

özelliği gösterdiğinin tespit edilmesi nedeniyle sahibi bulunduğu istasyonda 25.08.2014 tarihi 

itibariyle tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, değerlendirildiğinden, 

konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi 

amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Tunasu Petrol Ve Petrol Ürünleri 

ĠnĢaat Taahhüt ĠĢleri Otomotiv Nakliyat Kuyumculuk Hayvancılık Gıda Ve Sebze Ürünleri 
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Tekstil Medikal Ve Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 

doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde 

giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan iptal 

yaptırımı uygulanabileceği ihtar edilmiĢ ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen 

soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 29.11.2016 tarihli ve 

1825 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen 

tebliğ edilememiĢtir.  

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.  12/15/1-1 

————— 

Kurul’un 03/11/2016 tarihli ve 6579-21 sayılı kararı ile 13.02.2013 tarihli ve BAY/939-

82/32131 sayılı bayilik lisansı sahibi Vedat Fırat Akaryakıt Gıda ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret 

Limited ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda 15.07.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği 

üzere  

a) Alınan motorin numunesinin TÜBĠTAK MAM’da yapılan analizi sonucunda 

düzenlenen 26/07/2013 tarihli ve 1320P00753001 sayılı analiz raporu ile ürünün yeterli Ģart ve 

seviyede ulusal marker içermediğinin tespit edilmiĢ olması nedeniyle, ilgili lisans sahibi tüzel 

kiĢinin, yeterli Ģart ve seviyede marker içermeyen akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, 5015 sayılı 

Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik 

Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine aykırı hareket ettiği, 

b) Ġstasyonunda menĢei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dıĢında 

akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci 

maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teĢkil ettiği, 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Vedat 

Fırat Akaryakıt Gıda ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma 

açılmasına karar verilmiĢ, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin 

aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan iptal yaptırımı 

uygulanabileceği ihtar edilmiĢ ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruĢturma sonucu 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 28.11.2016 tarihli ve 1823 sayılı 

SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir.  

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.  12/16/1-1 

————— 

Kurul 07/12/2016 tarihli ve 6656/11 sayılı Kararı ile, 19.05.2010 tarihli ve DAĞ/2559-

7/27698 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim 

ġirketi’nin bayisinin otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sistemi doğru ve sağlıklı 

çalıĢmaması rağmen satıĢ yapması ve bayisinin izinsiz müdahalelerini Kuruma bildirmemesi ile 

ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
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Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi 

Ticaret Ve Dağıtım Anonim ġirketi hakkında 18.08.2016 tarihli ve 6444/76 sayılı Kurul Kararı 

kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 22.09.2016 tarihli ve 1420 sayılı 

SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; süresinde 

savunma yapmayan Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim ġirketi hakkında 

03-04.04.2013 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere bayisinin otomasyon sistemine 

müdahale etmesi, otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalıĢmaması ve izinsiz müdahalelerin 

Kuruma bildirilmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla 

değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca 

belirlenen 850.000.-TL, 25.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere bayisinin 

otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sistemi doğru ve sağlıklı çalıĢmaması rağmen 

satıĢ yapılması ve izinsiz müdahalelerin Kuruma bildirilmemesi nedeniyle5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) 

bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 850.000.-TL olmak üzere toplamda 1.700.000, -TL 

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.700.000, -TL (Birmilyonyediyüzbin TL) tutarındaki 

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

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

Bahçelievler ġubesi 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 Ġdare 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.  12/17/1-1 

————— 

Kurul 07/12/2016 tarihli ve 6656-17 sayılı Kararı ile, 19.05.2010 tarihli ve DAĞ/2559-

7/27698 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim 

ġirketi’nin bayisi Abdulkadır ARSLAN’ın akaryakıt istasyonunda 22.02.2013 tarihinde yapılan 

denetimde tespit edildiği üzere bayisinin otomasyon cihazına bağlı olmayan tanktan akaryakıt 

ikmali yapması, otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sisteminin çalıĢmaması ve 

bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 

―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesi hükümleri uyarınca Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim ġirketi 

hakkında 01.09.2016 tarihli ve 6466/6 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma 

sonrasında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1521 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı 

savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; süresinde savunma yapmayan Türkoil Petrol Ürünleri 

Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 

sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi 

uyarınca belirlenen 850.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,-TL (Sekizyüzellibin 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 ġubesi 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 Ġdare 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.  12/18/1-1 

————— 

Kurulun 03/11/2016 tarihli ve 6578-48 sayılı Kararı ile; ―Sugören Köyü Süpürgelik 

Mevkii No:2 YALOVA‖ adresinde 09/11/2012 tarih ve BAY/939-82/31744 sayılı istasyonlu 

bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Faypet Petrol Nakliyat ĠnĢaat Sanayi Ticaret Limited ġirketi 

hakkında, 15/02/2013 tarihinde yapılan denetime göre dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi 

nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası 

uyarınca 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-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 ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili Ġdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir.  12/19/1-1 

————— 

Kurulun 03/11/2016 tarihli ve 6578-53 sayılı Kararı ile; Denizçalı Köyü Yalova-Ġzmit 

Yolu Cad. No:57/A TaĢköprü Çiftlikköy / YALOVA‖ adresinde 02/11/2012 tarih ve BAY/939-

82/31723 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile (10/05/2013 tarihli 17480 sayılı kararla 

sonlandırılmıĢtır.) faaliyet gösteren Faypet Petrol Nakliyat ĠnĢaat Sanayi Ticaret Limited ġirketi 

hakkında, 16/03/2013 tarihinde yapılan denetime göre dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi 

nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası 

uyarınca 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-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 ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili Ġdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir.  12/20/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurulun 03/11/2016 tarihli ve 6578-50 sayılı Kararı ile; ―Denizçalı Köyü Yalova-Ġzmit 

Yolu Cad. No:57/A TaĢköprü Çiftlikköy / YALOVA‖ adresinde 02/11/2012 tarih ve BAY/939-

82/31723 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Faypet Petrol Nakliyat ĠnĢaat 

Sanayi Ticaret Limited ġirketi hakkında, 12/02/2013 tarihinde yapılan denetime göre dağıtıcısı 

haricinde akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 

uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar 

verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-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 ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili Ġdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir.  12/21/1-1 

————— 

Kurulun 01/09/2016 tarihli ve 6465-25 sayılı Kararı ile; "Çanakça Köyü Merkez 

Mahallesi Çatalca / ĠSTANBUL " adresinde faaliyet gösteren 04/07/2011 tarihli ve BAY/939-

82/29690 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Marmara Petrolleri Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi hakkında, 19/02/2013 tarihinde yapılan denetime göre yeniden satıĢ amacıyla akaryakıt 

ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 

(2) numaralı alt bendinde yer alan ―Sahip olunan lisansın verdiği haklar dıĢında faaliyet 

gösterilmesi‖ hükmü ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 

uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi gereğince 70.000,-TL idari para cezası 

uygulanmasına, karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-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 ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili Ġdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir.  12/22/1-1 

————— 

Kurulun 09/11/2016 tarihli ve 6591-5 sayılı Kararı ile; 23/12/2010 tarihli ve BAY/939-

82/28744 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi (07/01/2014 tarihli ve 631 sayılı kararla 

sonlandırılmıĢtır.) Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında, 

15/08/2013 tarihinde yapılan denetime göre dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL idari para cezası 

uygulanmasına, karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-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 ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili Ġdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir.  12/23/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurulun 01/09/2016 tarihli ve 6465-25 sayılı Kararı ile; 23/12/2010 tarihli ve BAY/939-

82/28744 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi (07/01/2014 tarihli ve 631 sayılı kararla 

sonlandırılmıĢtır.) Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında, 

19/02/2013 tarihinde yapılan denetime göre dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 

5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 

70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-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 ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili Ġdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir.  12/24/1-1 

————— 

Kurulun 01/09/2016 tarihli ve 6465-23 sayılı Kararı ile; 23/12/2010 tarihli ve BAY/939-

82/28744 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi (07/01/2014 tarihli ve 631 sayılı kararla 

sonlandırılmıĢtır.) Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında, 

23/03/2013 tarihinde yapılan denetime göre dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 

5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 

70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-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 ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili Ġdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir.  12/25/1-1 

————— 

Kurulun 21/10/2016 tarihli ve 6548-35 sayılı Kararı ile; ―Yalova-Bursa Yolu No:269 

YALOVA‖ adresinde 14/12/2011 tarihli ve BAY/939-82/30344 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 

kapsamında (03/03/2014 tarihli ve 7486 sayılı karar ile sonlandırılmıĢtır.) faaliyet gösteren 

Yılmazpet Akaryakıt Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında,  

- 19/03/2013, 19/04/2013 ve 06/04/2013 günü dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi 

nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince her bir fiil için 

70.000- TL olmak üzere toplam 210.000-TL, 

- 19/03/2013 günü istasyon haricinde araçlara akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 

sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) 

numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncüsü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri 

gereğince belirlenen 175.833- TL, 

- 19/04/2013 ve 03/06/2013 günü istasyon haricinde araçlara akaryakıt ikmal etmesi 

nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 

(c) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince her bir fiil için 850.000-TL olmak üzere toplam 

1.700.000-TL, olmak üzere, 2.085.833-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiĢtir.  
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 2.085.833-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 ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili Ġdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir.  12/26/1-1 

————— 

Kurul’un 16/11/2016 tarihli ve 6600/8 sayılı Kararı ile; 28.09.2010 tarihli ve BAY/939-

82/28322 (ĠPTAL) sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Ġsa KOÇKIRAN’ın ―Aliağa-Ġzmir 

Karayolu 49.Km No:85 Helvacı Aliağa, ĠZMĠR‖ adresinde kurulu tesisinde gerçekleĢtirilen 

denetim neticesinde, istasyonda tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün 

bulundurduğunun tespit edilmesi ile ilgili olarak Ankara 11. Ġdare Mahkemesinin 2014/997 E. 

2014/1566 K. sayılı kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari 

yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma 

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

hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi nezdinde soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. Karar 

mucibince 01/12/2016 tarihli ve 1836 sayılı soruĢturma raporu düzenlenmiĢ ve söz konusu 

raporda lisans sahibine ait akaryakıt istasyonunda 16.5.2012 tarihinde yapılan denetimde alınan 

numunelerin TÜBĠTAK MAM'da analizi sonucunda söz konusu numunelere iliĢkin 

1220P00534001 numaralı analiz raporu ile tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek 

ürün bulundurduğu tespit edilmiĢ olup, tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek 

ürünlerin istasyonda bulundurulmasının 5015 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının 

(b) bendine aykırılık teĢkil ettiği netice ve kanaatine varılmıĢ ve mevzuata aykırı durumun 15 gün 

içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceği veya 

doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceği ihtar edilmiĢtir. SoruĢturma Raporu yazılı savunma 

alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. ġirketin yeni adresi için 

araĢtırma yapılmıĢ ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir Ġdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi 

tespit edilememiĢtir. 

Dolayısıyla 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. 

 12/27/1-1 

————— 

Kurul’un 16/11/2016 tarihli ve 6600/14 sayılı Kararı ile; 17.06.2011 tarihli ve BAY/939-

82/29642 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri 

Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin 13.12.2012 tarihinde söz konusu adresteki 

akaryakıt istasyonunda bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal ettiğinin tespit edilmesi 

ile ilgili olarak Ankara 9. Ġdare Mahkemesinin 2014/493 E. 2014/1666 K. ve DanıĢtay 13. 

Dairesinin 2015/5517 E. ve 2016/1442 K. sayılı kararlarında belirtilen gerekçe çerçevesinde, 

5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi nezdinde soruĢturma 

açılmasına karar verilmiĢtir. Karar mucibince 01/12/2016 tarihli ve 1832 sayılı soruĢturma raporu 

düzenlenmiĢ ve söz konusu raporda lisans sahibine ait akaryakıt istasyonunda Altınak Petrol 
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Ürünleri ĠnĢaat Gıda TaĢımacılık Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'ne ait 35 HLF 49 plakalı 

tanker ile bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali yapmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci 

maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teĢkil ettiği netice ve kanaatine varılmıĢ ve 

mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici 

olarak durdurulabileceği veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceği ihtar edilmiĢtir. 

SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. ġirketin yeni adresi için araĢtırma yapılmıĢ ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir 

Ġdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiĢtir. 

Dolayısıyla 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. 

 12/28/1-1 

————— 

Kurulun 29.09.2016 tarihli ve 6503-39 sayılı Kararı ile; 

KAPLANLAR REKLAM TANITIM TABELACILIK METAL NAKLĠYAT ĠNġAAT 

PETROL ÜRÜNLERĠ TURĠZM VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ ile ilgili olarak, Isparta 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürlüğünce yapılan denetim esnasında LPG Sorumlu Müdür 

olmamasının dolayısıyla söz konusu istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu 

müdür çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi sebebiyle 5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları 

(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4 

üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) bendine, 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (6) nolu 

bendine ve Kanunun 14 üncü maddesine, SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin ―LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri‖ baĢlıklı 26 ncı 

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

ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine, aykırı olması sebebiyle 5307 sayılı 

Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 inci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

29.09.2016 tarihli ve 6503-39 sayılı Kurul Kararları sayılı Kurul Kararıyla soruĢturma açılmasına 

karar verilmiĢtir. 

Ġstasyonunuzda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılması 

gerekmekte olup aksi halde, 5307 sayılı Kanunun ―Yaptırımlar‖ baĢlıklı 17 inci maddesi ile 

SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasında yer alan ―Daire BaĢkanlığınca, hakkında soruĢturma açılan gerçek veya tüzel 

kiĢiye baĢlatılan soruĢturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın onbeĢ 

günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir 

süre için durdurulabileceği veya lisansının doğrudan iptal edilebileceği…..‖ Hükümleri uygulama 

alanı bulacaktır.  

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun ―Yaptırımlar‖ baĢlıklı 17 inci 

maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca 29.09.2016 tarihli ve 6503-39 sayılı Kurul Kararı kapsamındaki 

soruĢturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 20/10/2016-1665 sayılı 

SoruĢturma Raporu ektedir. (EK:2) 
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Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın 

yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde geçerliliği olan sorumlu müdür yetki belgesi 

ile birlikte Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız 

dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 12/29/1-1 

————— 

Kurul 23/11/2016 tarihli ve 6614-17 sayılı Kararı ile, On-Ay Filitre Petrol Ür. ĠnĢ. San. 

Ve DıĢ Tic. Ltd. ġti'nin bayilik lisansı alınmasını gerektiren faaliyeti (fuel oil ticareti yapmak 

suretiyle) lisans almadan piyasa faaliyetinde bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 

―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesi hükümleri uyarınca On-Ay Filitre Petrol Ür. ĠnĢ. San. Ve DıĢ Tic. Ltd. hakkında 

21/04/2016 tarihli ve 6233-11 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında 

düzenlenen 24/05/2016 tarihli ve 908 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma 

Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; süresinde savunma yapmayan On-Ay Filitre Petrol Ür. ĠnĢ. San. 

Ve DıĢ Tic. Ltd. hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun, fiilin iĢlendiği tarihte 

yürürlükte olan haliyle, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, 

aynı maddenin dördüncü fıkrası ve "5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ" gereğince belirlenen 67.962,-TL idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

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

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 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 Ġdare 

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.  12/30/1-1 

————— 

Kurul 23/11/2016 tarihli ve 6614-20 sayılı Kararı ile, Yazıcıoğulları Otomotiv ĠnĢ. Nak. 

San. Ltd.ġti' nin bayilik lisansı alınmasını gerektiren faaliyeti (fuel oil ticareti yapmak suretiyle) 

lisans almadan piyasa faaliyetinde bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari 

yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma 

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

hükümleri uyarınca Yazıcıoğulları Otomotiv ĠnĢ. Nak. San. Ltd.ġti hakkında 21/04/2016 tarihli ve 

6233-14 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 24/05/2016 

tarihli ve 907 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ 
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olup; süresinde savunma yapmayan Yazıcıoğulları Otomotiv ĠnĢ. Nak. San. Ltd.ġti hakkında 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun, fiilin iĢlendiği tarihte yürürlükte olan haliyle, 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası 

ve "5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan 

Hakkında Tebliğ" gereğince belirlenen 67.962,-TL idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

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

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 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 Ġdare 

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.  12/31/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16/11/2016 tarihli ve 6599-36 sayılı Kararı ile 

01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin düzenlediği 02.01.2013 tarihli ve 048599 Sıra Numaralı 

irsaliyeli faturada muhatabın lisans numarasını belirtmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 18 inci 

maddesinin son fıkrasına aykırı olduğu anlaĢıldığından Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi hakkında, düzenlediği 02.01.2013 tarihli ve 048599 Sıra Numaralı irsaliyeli 

faturada satıĢ yapılan muhatabın lisans numarasını belirtmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun ―Ġdari Para Cezaları‖ baĢlıklı 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan 

―Yukarıda belirtilenlerin dıĢında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara 

Kurumca bin beĢ yüz Türk Lirasından yetmiĢ bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.‖ 

hükmü gereğince belirlenen 70.000.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-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 ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir.  12/32/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Yalova Ġli, ĠsmetpaĢa Mahallesi, 31P3C-31P3D pafta, 422 Ada, 6 no.’lu parseldeki yapıda 

görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre 

yerine getirmediği Yalova Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi ―Davut YALÇIN’ın Yetki 

Belgesi Numarasının (0077110328563722); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine,  

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17544 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9/1/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Mamak Ġlçesi, Durali Alıç Mahallesi, P-55 pafta, 36734 ada, 1 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. Maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Asbay ĠletiĢim Turz. Teks. ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0006311287916748); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan Feyzullah BAYRAM’ın Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17529 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9/2/1-1 

————— 

Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, Esenevler Mah., F36B16C2B1 pafta, 242 ada, 15 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Caner ĠnĢ. San. Tic. Tur. Ltd. ġti. nin Yetki Belgesi Numarasının (0055315676907621); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine,  

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan Seyfettin GEYĠK’in Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat 

etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17533 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9/3/1-1 

————— 

Yalova Ġli, Çiftlikköy Ġlçesi, 5/3 pafta, 3080 ada, 10 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev 

ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine 

getirmediği Çiftlikköy Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ek-Al ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. 

ġti..’nin Yetki Belgesi Numarasının (0077315536504503); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
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Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan Musa EKġĠ’nin Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi 

halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17530 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9/4/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, K-103/J-103 pafta, 8756 ada,    

5 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 nci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen 

Yapı Müteahhidi Fazlı CANDAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006110203187466); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17531 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9/5/1-1 

————— 

Ġstanbul Ġli, Bağcılar Ġlçesi, Yenimahalle, F21C22B1B pafta, 2391 ada, 9 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. Maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bağcılar Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Ġbrahim ÇUKADAR’ın Yetki Belgesi Numarasının (0034110037161621); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17519 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9/6/1-1 

————— 

Zonguldak Ġli, Ereğli Ġlçesi, Bağlık Mahallesi, F26B24B4B pafta, 1022 ada, 5 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kdz. Ereğli Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Mehmet YAMAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0067110162233265); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17520 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9/7/1-1 

————— 

Sakarya Ġli, Adapazarı Ġlçesi, G24B24A2D pafta, 44 ada, 171 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği Adapazarı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Sude 

Tur. ĠnĢ. Tic. A.ġ..’nin Yetki Belgesi Numarasının (0081211362961338); 
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Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket Müdürü Yakup BAYRAMOĞLU, Yönetim Kurulu Üyeleri Sabahat 

BÜYÜKKÖROĞLU, Necla BAYRAMOĞLU, Seval ATAN ve Abdullah BAYRAMOĞLU’na 

Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) 

yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17532 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9/8/1-1 

————— 

Kocaeli Ġli, Darıca Ġlçesi, Fevzi Çakmak, 29L-2D pafta, 767 ada, 16 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. Maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Darıca Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Adem BĠLGĠN’in Yetki Belgesi Numarasının (0041110085075211); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17518 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9/9/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, Alsancak Mahallesi, 1773 Cad., 08B-3B pafta, 46158 ada, 11 

no.’lu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen 

Yapı Müteahhidi ―Garanti Grup ĠnĢ. Eml. MüĢ. Teks. Oto. Gıd. San. Tic. Ltd. ġti’nin Yetki 

Belgesi Numarasının (0006311416627557); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü ―Özkan USLUOĞLU‖nun Yetki belge numarası almak için, Ġl 

Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile 

yetki belge numarasının verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17538 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

 9/10/1-1 

————— 

Balıkesir Ġli, Edremit Ġlçesi, Kovanlık Mevkii, 20.M.III pafta, 7292 no.’lu parsel 

üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. Maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Edremit Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

―Güvenç ĠnĢaat ve Tic.Ltd.ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0017315381357757); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 
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ġirket müdürü olan ―Ġbrahim GÜVENÇ‖ in yetki belge numarasının (0017112221577666)  

1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesi ve Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) 

kayıtlarına iĢlenmesine, Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17540 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

 9/11/1-1 

————— 

Tekirdağ Ġli, Çorlu Ġlçesi, Muhittin Mahallesi, 59 Pafta, 309 Ada, 15 no.’lu parsel 

üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. Maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çorlu Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

―HarĢit ĠnĢ. Gıda ve Tur.Taah.Tic.Ltd.ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0059315407540767); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü ―Zehni ÖZTÜRK‖ün Yetki belge numarası almak için, Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge 

numarasının verilmemesine, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17536 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

 9/12/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, Süvari Mahallesi, 66KL-IIIB pafta, 45249 ada, 1 no.’lu 

parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. Maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi ―Hulusi AKBAġ‖ın Yetki Belgesi Numarasının (0006110310473757); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17514 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9/13/1-1 

————— 

Ġzmir Ġli, Karabağlar Ġlçesi, Ali Fuat Cebesoy Mahallesi, 15683 Ada, 12 no.’lu parseldeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. Maddesinde belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği Karabağlar Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

―Hüseyin YILDIRIM’ın Yetki Belgesi Numarasının (0035110364988321); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17537 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9/14/1-1 

————— 

Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 21H-2A pafta, 4030 ada, 3 no.’lu 

parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. Maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

―Hüsnü SAĞLAM’ın Yetki Belgesi Numarasının (0055112574488103); 
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Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17542 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9/15/1-1 

————— 

Yalova Ġli, Dere Mahallesi, 30Ö-2C pafta, 2032 Ada, 4 no.’lu parseldeki yapıda görev ve 

sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine 

getirmediği Yalova Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi ―Ġlhan ATTI-Koçbaba ĠnĢaat’ın 

Yetki Belgesi Numarasının (0077110042462038); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli 17512 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9/16/1-1 

————— 

Sakarya Ġli, Serdivan Ġlçesi, Ġstiklal Mahallesi, 29J4 pafta, 515 ada, 1 no.’lu parsel 

üzerindeki yapılarda 3194 sayılı Ġmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine 

aykırı imalatları Serdivan Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Ġnelsan 

Müh.ĠnĢ.Elek.Taah.Tic.Ltd.ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0054311167577421); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 5 (beĢ) yıl süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

ġirket Müdürü Zeki BÜYÜLÜ’ye Yetki belge numarası almak için, Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 5 (beĢ) yıl süre ile yetki belge 

numarasının verilmemesine, 

Söz konusu yapının ġantiye ġefliği görevini üstlenen inĢaat mühendisi ―Nurettin Gökhan 

TAġÖZ‖ün kendi kayıtlarına iĢlenmek ve ilgili mevzuata göre hakkında iĢlem yapılmasını 

teminen, üyesi bulunduğu meslek odasına durumunun bildirilmesine, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17543 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9/17/1-1 

————— 

Aydın Ġli, Efeler Ġlçesi, Zafer Mahallesi, 19L-III pafta, 156 ada, 31 no.’lu parsel 

üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. Maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Efeler Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

―Maraton Tem.Yapı Elem.Mob.ĠnĢ.Tur.San.ve Tic.Ltd.ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0009315172370448); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 
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ġirket müdürleri olan Nasır ALKIġ ve Turgay OKYAY’ın Yetki belge numarası almak 

için, Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl 

süre ile yetki belge numarasının verilmemesine, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17538 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

 9/18/1-1 

————— 

Antalya Ġli, MuratpaĢa Ġlçesi, Kızılarık Mahallesi, 7696 ada, 18 no.’lu parsel üzerindeki 

yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. Maddesinde belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği MuratpaĢa Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

―MKY Tur.ĠnĢ.Teks.San.ve Tic. AĢ’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007215235662357); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve BaĢkanı olan ―Muharrem KARATAġ‖ın yetki belge 

numarasının (0007111140438465) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesi ve Ġptalin Yapı Müteahhitliği 

BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17516 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

 9/19/1-1 

————— 

Ġzmir Ġli, Urla Ġlçesi, Denizli Mahallesi, L17B11A4A pafta, 1893 ada, 27 no.’lu parsel 

üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Urla Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

―Özorhan ĠnĢ.San. Tic.Ltd.ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0058315287145257); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan ―Faruk ORHAN‖in yetki belge numarasının (0058110300775530) 1 

(bir) yıl süre ile iptal edilmesi ve Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) 

kayıtlarına iĢlenmesine, Ġptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17515 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

 9/20/1-1 

————— 

Balıkesir Ġli, Karesi Ġlçesi, Toygar Mahallesi, 21L-3B pafta, 4211 ada, 8 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Karesi Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Balıkesir Ayyıldız ĠnĢaat Mühendislik Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0010315636501356); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü Macide YILDIZ’a yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
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Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17521 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9/21/1-1 

————— 

Mersin Ġli, YeniĢehir Ġlçesi, Eğriçam Mahallesi, 17.I.II pafta, 57 ada, 2 no.’lu parseldeki 

yapıda; YeniĢehir Belediyesince ölümlü iĢ kazası ile ilgili tespit ve bildirimler nedeniyle 3194 

Sayılı Ġmar Kanununun 42. Madde 9. Fıkrası (b) bendi doğrultusunda Yapı Müteahhidi DoğtaĢ 

Yapı Gayr. ĠnĢ. ĠnĢ. Malz. Ġth. Ġhr. Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0033312641214420);  

10 (on) yıl süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

ġirket müdürü Tahir GÜZELTAġ’a yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 10 (on) yıl süre ile verilmemesine, Söz konusu 

yapının ġantiye ġefliği görevini üstlenen inĢaat mühendisi Ömer TEMĠZ (Oda Sicil No: 

82302)’in kendi kayıtlarına iĢlenmek ve ilgili mevzuata göre hakkında iĢlem yapılmasını teminen, 

üyesi bulunduğu meslek odasına durumunun bildirilmesine, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17528 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9/22/1-1 

————— 

Bursa Ġli, Ġnegöl Ġlçesi, KemalpaĢa Mahallesi, 17 pafta, 151 ada, 11 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Ġnegöl Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Hayrettin ÖZĠġ’in Yetki Belgesi Numarasının (0016110359873613); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17527 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9/23/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Mamak Ġlçesi, Durali Alıç Mahallesi, 36735 ada, 2 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Mahmut ġükrü ASLAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006111575386758); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17524 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9/24/1-1 

————— 

Samsun Ġli, Canik Ġlçesi, Hasköy Mahallesi, F36B23D4B pafta, 11648 ada, 1 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Canik Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Mehmet ÇÖPOĞLU’nun Yetki Belgesi Numarasının (0055111825554048); 
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Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17522 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9/25/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Sincan Ġlçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 942 ada, 1 no.lu parsel üzerindeki 

yapının yapı müteahhidi Muhammed Burakhan BAYHAN-Bayhan ĠnĢaat (Yetki Belge No: 

0006111935222157) hakkında 11.09.2016 tarihli ve 29828 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl 

süre ile tesis edilen yetki belge iptal iĢlemi, söz konusu yapılardaki görev ve sorumlulukların 

yerine getirildiği Belediyesince bildirildiğinden, Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17523 

sayılı Olur’u ile kaldırılmıĢtır. 

Ġlgililere duyurulur. 9/26/1-1 

————— 

Bursa Ġli, YeniĢehir Ġlçesi, Yenigün Mahallesi, 31 pafta, 131 ada, 3 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği YeniĢehir Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Nuripek Çiftlik Süt ve Süt Ürünleri Hayvancılık Tarım Deri Gıda ĠnĢaat Tekstil 

Emlak Ġthalat Ġhracat Ticaret Sanayi Limited ġirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0016311537535203); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü Mevlüt ÖZYÜREK’e yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17525 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9/27/1-1 

————— 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Batıkent Mahallesi, 9193 ada, 24 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği TepebaĢı Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Ramazan Mallı ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0006315302793366); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 
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ġirket müdürü Ramazan MALLI’ya yetki belge numarası almak üzere Ġl  Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17526 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9/28/1-1 

————— 

Ġstanbul Ġli, Çekmeköy Ġlçesi, Merkez Mahallesi, F22D24B1C pafta, 83 ada 9 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediye BaĢkanlığınca 

tespit edilen Yapı Müteahhidi Vizyon Yapı Turizm Taahhüt ĠnĢaat Gıda Tekstil Kuyumculuk 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0034315096828311); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17535 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9/29/1-1 

————— 

Tekirdağ Ġli, Muratlı Ġlçesi, Muradiye Mahallesi, 30L-4B pafta, 219 ada, 10 no.’lu parsel 

üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Muratlı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

―Sezin Yapı Mim.ĠnĢ.San.ve Tic.Ltd.ġti’nin Yetki Belgesi Numarasının (0034315307007120); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü ―BaĢak MUMCU‖nun Yetki belge numarası almak için, Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge 

numarasının verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17517 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

 9/30/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, Alsancak Mahallesi, 65KM-IA pafta, 45645 ada, 7 no.’lu 

parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen 

Yapı Müteahhidi ―Soylular Oto.Eml.ĠnĢ.Pet.Gıd.Giy.Ġth.Ġhr.San.ve Tic.Ltd.ġti.’nin Yetki Belgesi 

Numarasının (0006315319821348); 
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Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü ―Kadir SOY‖un Yetki belge numarası almak için, Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge 

numarasının verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17511 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

 9/31/1-1 

————— 

Ġstanbul Ġli, Çekmeköy Ġlçesi, Aydınlar Mahallesi, YeĢilyurt Caddesi, No:19, F22D25CIA 

pafta, 532 ada, 8 no.’lu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 

28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediyesince tespit 

edilen Yapı Müteahhidi ―ġener ÇEK-Karacalar ĠnĢaat’ın Yetki Belgesi Numarasının 

(0034110106401411); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17513 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9/32/1-1 

————— 

Adana Ġli, Seyhan Ġlçesi, GürselpaĢa Mahallesi, 19.J.II. pafta, 2246 ada, 13 no.’lu 

parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. Maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Seyhan Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhitleri ―UY-KUR ĠnĢ.Tic.San.Ltd.ġti. (0001315018090503) ve Baki ġAHĠN’in Yetki 

Belgesi Numaralarının (0038110287630330); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan ―Halil Ġbrahim TALAġ‖ın Yetki belge numarası almak için, Ġl 

Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile 

yetki belge numarasının verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17541 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

 9/33/1-1 
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevin Yörük hakkında 

Kurulumuz BaĢkanlığının talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca yapılan disiplin 

soruĢturması sonucunda düzenlenen 23.06.2016 tarihli soruĢturma raporunda; 

Türk Hava Kurumu Üniversitesinde görev yaptığı süre içinde, Doç. Dr. Ġzzet Gökhan 

Özbilgin’in THK Üniversitesi Mühendislik Fakültesine öğretim üyesi olarak atandığı, THK 

Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban tarafından uhdesinde olan Mühendislik Fakültesi 

Dekanlığının yazıĢmalarını imzalamaya yetkili kılındığı, Doç. Dr. Ġzzet Gökhan Özbilgin’in THK 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde dekan adına yapmıĢ olduğu iĢ ve iĢlemlere ait örnek evraklar 

üzerinde yapılan incelemede; Fakülte Dekanı olarak unvanlandırıldığı, yazıları ―Dekan A.‖ ifadesi 

ile imzaladığı, Yönetim Kurulu Karar Defterlerinde ―Mühendislik Fakültesi Dekanı‖ unvanlı 

kaĢesinin kullanıldığı, Doç. Dr. Ġzzet Gökhan Özbilgin’in http://eng.thk.edu.tr/content.aspx?cid=502 

adresinde Dekan olarak mesaj yayınladığı, Dekan makam odasını kullandığı ve çalıĢma odasının 

kapısında ismi ile birlikte Dekan unvanının isimlikte yer aldığı, Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak 

ek ders aldığı ve Doç. Dr. Ġzzet Gökhan Özbilgin’in, THK Üniversitesinde muhakkik olarak Doç. 

Dr. Ferhat Kadıoğlu hakkında yürüttüğü soruĢturmada dekan vekili olduğuna dair yazıĢma ve 

soruĢturma raporu hazırladığı halde, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığına hitaplı Rektör Vekili 

olarak imzasının bulunduğu Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin 21.04.2015 tarih ve 2138 sayılı 

cevabi yazısında; Doç. Dr. Ġzzet Gökhan Özbilgin’e dekanlık yaptırılmadığı, sadece dekan adına 

yazıĢmaları imzalama yetkisi verildiği yönünde yanlıĢ ve yanıltıcı bilgi verdiği belirtilerek, söz 

konusu fiiller ile ilgili olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/C-ı maddesinde 

belirtilen ―Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 

davranıĢlarda bulunmak‖ disiplin suçu ve aynı Kanun’un 125/C-d maddesinde belirtilen ―Görevle 

ilgili konularda yükümlü olduğu kiĢilere yalan ve yanlıĢ beyanda bulunmak‖ disiplin suçu 

kapsamında ―Aylıktan Kesme Cezası‖ ile cezalandırılması teklif edilmiĢtir. 

Prof. Dr. Nevin Yörük’ün ―Aylıktan Kesme Cezası‖ ile cezalandırılması teklifi 

Kurulumuz BaĢkanlık Makamınca karara bağlanacağından, 2547 sayılı Kanun’un 53/A-a 

maddesinde belirtilen ―SoruĢturulanlara, iddialar hakkında savunma imkanı tanınmadan disiplin 

cezası verilemez. SoruĢturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya 

belirtilen bir tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından 

vazgeçmiĢ sayılır.‖ hükmüne göre, iddialara iliĢkin yazılı savunmasının Kurulumuza gönderilmesi 

gerekmekte olup, Prof. Dr. Nevin Yörük’ün tebligata elveriĢli adresi tespit edilememiĢtir. 

Bu nedenle, ilgilinin yazılı savunmasını ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurulumuza göndermesi hususu ilanen tebliğ olunur. 11524/1-1 

————— 
Anadolu Üniversitesi Türk Dili Bölümü öğretim elemanı Okut. Nurdan Söker’in 

18.02.2015-06.05.2015 tarihleri arasında toplam 39 gün göreve gelmemek suretiyle ―Özürsüz 

olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek‖ disiplin suçunu iĢlediği iddiasıyla, Anadolu 

Üniversitesi Rektörlüğünce Okut. Nurdan Söker hakkında yapılan disiplin soruĢturma sonucunda 

adı geçenin ―Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası‖ ile cezalandırılması teklif edilmiĢtir. 
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Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 19.01.2017 tarihli toplantısında 

görüĢüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 53/A maddesinde belirtilen haklarını kullanıp 

kullanmayacağının bilinmesi gerekmektedir. 

Ancak, Okut Nurdan Söker’in, bilinen son adresine tebligat yapılamamıĢ ve tebligata 

elveriĢli adresi de tespit edilememiĢtir. 

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 19.01.2017 tarihinde saat 09.30’da Kurulumuz 

binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, yine 17.01.2017 tarihine kadar yazılı 

savunma gönderebileceği veya 19.01.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili 

vasıtasıyla savunma yapabileceği, ayrıca konuya iliĢkin soruĢturma dosyasını 17.01.2017 tarihine 

kadar Kurulumuz Hukuk MüĢavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

 11525/1/1-1 

————— 
Ege Üniversitesi Sağlık Teknisyeni kadrosunda olup, Radyoloji Anabilim Dalı  

BaĢkanlığında görev yapan Ferudun Doygun’un 04.08.2015-11.08.2015, 11.08.2015-14.08.2015, 

17.08.2015-21.08.2015 tarihleri arasında göreve gelmemek suretiyle ―Özürsüz ve kesintisiz 

olarak 3-9 gün göreve gelememek‖ disiplin suçunu iĢlediği iddiasıyla, Ege Üniversitesi 

Rektörlüğünce Ferudun Doygun hakkında yapılan disiplin soruĢturma sonucunda; adı geçenin 

―Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası‖ ile cezalandırılması teklif edilmiĢtir. 

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 21.07.2016 tarihli toplantısında 

görüĢüleceğinden, adı geçenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 129. maddesinin 2. 

paragrafında belirtilen haklarını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmektedir. 

Ancak, Ferudun Doygun’un, bilinen son adresine tebligat yapılamamıĢ ve tebligata 

elveriĢli adresi de tespit edilememiĢtir. 

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 21.07.2016 tarihinde saat 09.30’da Kurulumuz 

binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, yine 19.07.2016 tarihine kadar yazılı 

savunma gönderebileceği veya 21.07.2016 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili 

vasıtasıyla savunma yapabileceği, ayrıca konuya iliĢkin soruĢturma dosyasını 19.07.2016 tarihine 

kadar Kurulumuz Hukuk MüĢavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 

 11525/2/1-1 

————— 
Hacettepe Üniversitesi EriĢkin Hastanesi ArĢiv ve Ġstatistik Müdürlüğünde Memur olarak 

görev yapan Yahya Uyar’ın 23.12.2014 tarihinde almıĢ olduğu 30 günlük istirahat raporunun 

21.01.2015 tarihinde bittiği ve 22.01.2015 tarihinde göreve baĢlaması gerekirken 13.02.2015 

tarihine kadar izinsiz ve mazeretsiz olarak 23 gün göreve gelmemek suretiyle ―Özürsüz olarak bir 

yılda toplam 20 gün göreve gelmemek‖ disiplin suçunu iĢlediği iddiasıyla Hacettepe 

Üniversitesince Yahya Uyar hakkında yapılan soruĢturma sonucunda ―Devlet Memurluğundan 

Çıkarma Cezası‖ ile cezalandırılması teklif edilmiĢtir. 

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 19.01.2017 tarihli toplantısında 

görüĢüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 53/A maddesinde belirtilen haklarını kullanıp 

kullanmayacağının bilinmesi gerekmektedir. 



3 Ocak 2017 – Sayı : 29937 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

Ancak, Yahya Uyar’ın, bilinen son adresine tebligat yapılamamıĢ ve tebligata elveriĢli 

adresi de tespit edilememiĢtir. 

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 19.01.2017 tarihinde saat 09.30’da Kurulumuz 

binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 17.01.2017 tarihine kadar yazılı 

savunma gönderebileceği veya 19.01.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili 

vasıtasıyla savunma yapabileceği, ayrıca konuya iliĢkin soruĢturma dosyasını 17.01.2017 tarihine 

kadar Kurulumuz Hukuk MüĢavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 

 11525/3/1-1 

————— 
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. 

Dr. Ahmet Burak Göktepe’nin göreve baĢladığı 23.02.2015 tarihinden itibaren görev yerine izin 

almaksızın gelmediği, izinsiz yurt dıĢına çıktığı, göreve baĢladığı tarihten itibaren inĢaat 

mühendisliği bölümünde eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunmadığı, 13.05.2015 tarihinde 

Arnavutluk’un baĢkenti Tiran’da yapılan DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler toplantısına katıldığı ve toplantı 

sonuç raporunda Arnavutluk ĠĢ Dünyası temsilcileri arasında Kürüm Holding Enerji ve ĠnĢaat 

Genel Genel Müdürü olarak göründüğü iddiaları ile ilgili olarak hakkında Üniversitesince yapılan 

soruĢturma sonucunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin E bendinin (d) 

fıkrasında belirtilen ―Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelememek‖ disiplin fiili 

uyarınca ―Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası‖ ile cezalandırılması teklif edilmiĢtir. 

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulunun 19.01.2017 tarihli toplantısında 

görüĢüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 53/A-c maddesinde belirtilen ―Hakkında 

üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler 

soruĢturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi 

veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir‖ hükmüne göre savunma hakkını kullanıp 

kullanmayacağının bilinmesi gerekmekte olup, Doç. Dr. Ahmet Burak Göktepe’nin tebligata elveriĢli 

adresi tespit edilememiĢtir. 

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 19.01.2017 tarihinde saat 09:30’da Kurulumuz 

binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 17.01.2017 tarihine kadar yazılı 

savunma gönderebileceği veya 19.01.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili 

vasıtasıyla savunma yapabileceği, ayrıca konuya iliĢkin soruĢturma dosyasını 17.01.2017 tarihine 

kadar Kurulumuz Hukuk MüĢavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 

 11525/4/1-1 

————— 
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Atölyeler bölümünde görev yapan Taner Karahan’ın 06.-

08 Mayıs 2015 tarihleri arasında (3 gün), 11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında (5 gün), 18 Mayıs 

2015 tarihinde (1 gün), 20-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında (3 gün), 25-29 Mayıs 2015 tarihleri 

arasında (5 gün), 01-03 Haziran 2015 tarihleri arasında (3 gün), 29 Haziran-03 Temmuz 2015 

tarihleri arasında (5 iĢ günü), 06-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında (8 iĢ günü), 20-24 Temmuz 

2015 tarihleri arasında (5 iĢ günü), 27 Temmuz-14 Ağustos 2015 tarihleri arasında (15 iĢ günü), 
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31 Ağustos-04 Eylül 2015 tarihleri arasında (5 iĢ günü), 07-11 Eylül 2015 tarihleri arasında (5 iĢ günü) 

mazeretsiz olarak görevine gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

125.maddesinin E bendinin (d) fıkrasında belirtilen ―Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün 

göreve gelmemek‖ disiplin suçunu iĢlediği iddiasıyla Üniversitesince hakkında yapılan disiplin 

soruĢturması sonucunda ―Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası‖ ile cezalandırılması teklif 

edilmiĢtir. 

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 19.01.2017 tarihli toplantısında 

görüĢüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanun’un 53/A maddesinin 3.fıkrasında belirtilen 

―Hakkında üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası 

istenenler soruĢturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı 

olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir‖ hükmüne göre savunma 

hakkını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmekte olup, Taner Karahan’ın tebligata 

elveriĢli adresi tespit edilememiĢtir. 

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 19.01.2017 tarihinde saat 09:30’da Kurulumuz 

binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 17.01.2017 tarihine kadar yazılı 

savunma gönderebileceği, 19.01.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili 

vasıtasıyla sözlü savunma yapabileceği, ayrıca konuya iliĢkin soruĢturma dosyasını 15.01.2017 

tarihine kadar Kurulumuz Hukuk MüĢavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ 

olunur. 11525/5/1-1 

————— 
Serkan BOYRAZ’ın 12.01.2015 tarihinde almıĢ olduğu 26 günlük yıllık izninin 

bitiminden itibaren göreve gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

125.maddesinin E bendinin (d) fıkrasında belirtilen ―Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün 

göreve gelmemek‖ disiplin suçunu iĢlediği iddiasıyla, Gazi Üniversitesi Rektörlüğünce Serkan 

BOYRAZ hakkında yapılan disiplin soruĢturması sonucunda; adı geçenin ―Devlet 

Memurluğundan Çıkarma Cezası‖ ile cezalandırılması teklif edilmiĢtir. 

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulunun 19.01.2017 tarihli toplantısında 

görüĢüleceğinden, 2547 sayılı Kanunun 53/A-c maddesinde belirtilen ―Hakkında üniversite 

öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler soruĢturma evrakını 

inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili 

vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir‖ hükmüne göre savunma hakkını kullanıp 

kullanmayacağının bilinmesi gerekmekte olup, ancak Serkan BOYRAZ’ın, bilinen son adresine 

tebligat yapılamamıĢ ve tebligata elveriĢli adresi de tespit edilememiĢtir. 

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 19.01.2017 tarihinde saat 09:30’da Kurulumuz 

binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, yine 17.01.2017 tarihine kadar 

yazılı savunma gönderebileceği, 19.01.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili 

vasıtasıyla sözlü savunma yapabileceği, ayrıca konuya iliĢkin soruĢturma dosyasını 15.01.2017 

tarihine kadar Kurulumuz Hukuk MüĢavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ 

olunur. 11525/6/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. ĠHALE KAYIT NUMARASI (ĠKN) 2013/185919 

2. YASAKLAMA KARARI VEREN 

BAKANLIK / KURUM 
BAġBAKANLIK 

3. ĠHALEYĠ YAPAN ĠDARENĠN 

Adı 
T.C. BAġBAKANLIK TOPLU 

KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 
Ġl / Ġlçe 

ĠSTANBUL/ 

Küçükçekmece 

Adresi 
Atakent Mah. 221. Sok. No:5 

Halkalı-Küçükçekmece/ĠSTANBUL    
Tel- Faks (0 212) 4954040 

Posta Kodu 34307 E-Mail:   

4. ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANAN 

GERÇEK VEYA TÜZEL KĠġĠ 

5. ORTAK VE/VEYA 

ORTAKLIKLARIN 

Adı/Unvanı 
Öztoğ ĠnĢaat Taah. Nak. San. ve 

Tic. Ltd. ġti. 
Mustafa TOPALOĞLU 

Adresi 

23 Nisan Mah.242.Sokak 

Rızvanoğlu 2 Paçacı Sitesi A Blok 

No:12/A K:3 D:6 Nilüfer / 

BURSA 

23 Nisan Mah.242.Sokak Rızvanoğlu 

2 Paçacı Sitesi A Blok No:12/A K:3 

D:6 Nilüfer / BURSA 

T.C. Kimlik No.  
 

46570455994 

Vergi Kimlik 

/Mükellefiyet No. 
7080342431 

 

Kayıtlı olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 73843/83288 
 

6.Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a- 4734 

KĠK 
(X) 

b- 4735 

KĠSK  
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d- Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm ihalelerden (  ) Tüm ihalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11592/1-1 
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bursa 

Müdürlüğünden:  

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/307494 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB (T.C. Küçük 

ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi 

BaĢkanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı KOSGEB Bursa Müdürlüğü Ġl/Ġlçe BURSA/Nilüfer 

Adresi Üçevler Mah. 2. Sokak No: 12 Tel-Faks 0224 808 16 00 - 0224 443 27 46 

Posta Kodu 16120 E-Mail bursa@kosgeb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Ergü Makina Laboratuvar Test Ekipmanları 

San. ve Tic. Ltd. ġti. 
 

Adresi 
Çamlık Mah. 1842 Sokak No: 3/A Altındağ/ 

ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
357 041 4208  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
318435  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5/2/1-1 
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Munzur Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/9606 Türk Standardları Enstitüsünün, Merkezi Ankara’da Olmak Üzere

30.000.000 TL Sermaye ile Kurulacak TRTEST Test ve Değerlendirme
Anonim Şirketine % 15 Hisse ile İştirak Etmesine İzin Verilmesi
Hakkında Karar

2016/9615 Antalya İli, Kepez İlçesi, Gülveren Mahallesi Sınırları İçerisinde
Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9617 İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Çamlıtepe (Derbent) ve Darüşşafaka
Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan
Edilmesi Hakkında Karar

2016/9638 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
2016/9607 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına

İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Çankaya Üniversitesi Kümelenme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/12/2016 Tarihli ve 6815-5 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 14/12/2016 Tarihli ve E: 2016/25, K: 2016/186 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 14/12/2016 Tarihli ve E: 2016/139, K: 2016/188 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 14/12/2016 Tarihli ve E: 2016/1 (Siyasi Parti-İhtar),

K: 2016/1 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


