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Karar Sayısı : 2017/10377

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ
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                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN
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Karar Sayısı : 2017/10396

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2017/47

Açık bulunan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

6 ncı maddesinin b/l bendi uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta

SARAÇ yeniden seçilmiştir.

20/07/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2017/48

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı

maddesinin (c) fıkrası uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta

SARAÇ yeniden seçilmiştir.

20/07/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

TÜRKİYE YERBİLİMLERİ VERİ VE KAROT BİLGİ BANKASININ

GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; maden arama, araştırma ve üretimi sırasında

üretilen veri ve numunelerin arşivlenerek, kullanıma sunulması ve bu sayede ihtiyaç duyulan

bilgiye ulaşmanın kolaylaşması, aynı bölgede yapılacak sondaj tekrarlarının önüne geçilmesi,

araştırmalara üçüncü boyut kazandırılması ve kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik

olarak kullanılmasının sağlanması amacıyla Maden İşleri Genel Müdürlüğünün koordinasyo-

nunda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Türkiye Yerbilimleri

Veri ve Karot Bilgi Bankası”nın görev ve yetkilerinin belirlenmesi, veri ve karot, kırıntı ve el

örneği bilgilerinin toplanması, saklanması, kullanıma sunulması ve yurt dışına numune çıka-

rılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,

a) Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının görev, yetki ve faaliyetleri,

b) 3213 sayılı Maden Kanununa tabi madenlerin arama, araştırma ve üretimi sırasında,

kamu ve özel sektör tarafından üretilen tüm jeolojik veri, doküman ve numunelerin toplanması,

arşivlenmesi ve kullanıma sunulması,

c) Numunelerin yurt dışına çıkarılması,

ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun

Ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Doküman: Haritaları, kuyu logu ve stratigrafik kesit ve benzerlerini,

b) El örneği: Yüzeyden veya yarmalardan alınan kayaç ve toprak numunelerini,

c) Jeolojik veriler: Harita, stratigrafik kesit, kuyu logu, analiz ve test sonuçlarını,

ç) Karot: Maden aranması ve işletilmesi sırasında, döner matkaplı sondajlarda, matkabın

kestiği ve bir düzenekle (karotiyer) yüzeye ulaştırılan jeolojik formasyonların özelliklerini ser-

gileyen, silindirik kayaç parçasını,

d) Kırıntı: Döner matkaplı sondajlarda, matkabın kestiği ve sondaj çamuruyla yüzeye

ulaşan, jeolojik formasyonların özelliklerini sergileyen kum-çakıl boyutlarında kayaç parça-

cıklarını,

e) Kuyu logu: Sondajlar sırasında, kayaçların derinlikle değişen, ölçülmüş ve hesap-

lanmış fiziksel ve stratigrafik özelliklerini belirten grafiksel kayıtları,

f) MİGEM: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,

g) MTA: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünü,

ğ) Numune: Jeolojik formasyonlara ait karot, kırıntı ve el örneklerini,

h) TÜVEK: Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasını,

ı) Veri: Numuneler ile ilgili verilen her türlü analiz ve test sonuçlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri,

Çalışma Usul ve Esasları

Görevleri

MADDE 5 – (1) TÜVEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) TÜVEK’e intikal eden numunelerin kesin kabulünü yapmak, arşivlemek, ilgili veri-

leri çalışma usul ve esaslarına göre kullanıma sunmak ve bunlarla ilgili gerekli sistemleri kur-

mak,

b) Madencilik faaliyetleri sırasında elde edilen jeolojik verileri sayısal ortamda arşiv-

lemek, değerlendirmek ve erişime açık verileri web portalı üzerinden kullanıma sunmak,
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c) Yurt dışına numune çıkarma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Ulusal ölçekte, MTA tarafından yapılan jeokimya harita projelerine ait numuneleri

ve bunlarla ilgili veri ve dokümanları saklamak.

Jeolojik verilerin TÜVEK’e teslimi

MADDE 6 – (1) Türkiye genelinde, kamu ve özel sektör tarafından yürütülen, maden

arama ve araştırma faaliyetlerinde elde edilen tüm jeolojik veri ve dökümanlar MİGEM’in ko-

ordinasyonunda TÜVEK’e iletilir. TÜVEK’e iletilen tüm bilgiler arşivlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen veriler;

a) Arama faaliyet döneminin sonunda en geç işletmeye geçiş aşamasında,

b) Maden ruhsatının terk talebi yapıldığında terk dilekçesi ile birlikte,

c) Ruhsatın herhangi bir nedenle sonlandırılması durumunda, tebliğ tarihinden itibaren

iki ay içerisinde,

ç) Hammadde üretim izin sahalarında yapılan işletme faaliyeti esnasında ve/veya işlet-

me ruhsat sahalarında arama amaçlı örnekleme ve/veya sondaj yapılması halinde yıllık faaliyet

raporu ile birlikte,

TÜVEK’e teslim edilir. Aksi takdirde, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince

MİGEM tarafından işlem yapılır.

(3) Arşivlenen bilgiler TÜVEK tarafından değerlendirilerek hangi verilerin kullanıma

sunulacağına karar verilir.

Numunelerin TÜVEK’e teslimi ve saklanması

MADDE 7 – (1) Numunelerin TÜVEK’e teslimi aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır.

a) Maden arama, araştırma ve üretimi sırasında alınan numuneler, TÜVEK tarafından

yapılacak yazılı bildirime kadar ilgili kamu ve özel sektör tarafından uygun koşullarda muha-

faza edilir.

b) Arşivlenen veriler değerlendirilerek en geç altı ay içerisinde hangi numunelerin TÜ-

VEK’de saklanacağına TÜVEK tarafından karar verilir ve ilgili kamu ve özel sektöre yazılı

olarak bildirilir.

c) Saklanmaya değer görülen temsili numuneler TÜVEK tarafından yapılan bildirim

üzerine en geç iki ay içerisinde ilgili kamu ve özel sektör tarafından TÜVEK’e teslim edilir.

Numunelerin zamanında teslim edilmemesi durumunda bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ge-

reğince MİGEM tarafından işlem yapılır.

ç) Numuneler, TÜVEK’e teslim edildikten sonra TÜVEK’in mülkiyetine geçer.

d) TÜVEK’e teslim edilecek numuneler ile ilgili nakliye giderleri, numuneleri gönderen

kamu ve özel sektör kurum/kuruluşlarına aittir.

TÜVEK’ten numune, veri ve doküman verme

MADDE 8 – (1) TÜVEK’ten numune, veri ve doküman verilirken aşağıdaki esaslara

uyulur.

a) TÜVEK’e arşivlenmek üzere teslim edilen numune, veri ve dokümanlar, işletme ruh-

sat süresinin beşinci yılı doluncaya kadar üçüncü şahısların incelemesine açılmaz.
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b) Ruhsat hukukunun herhangi bir nedenle sonlanması durumunda bu veriler süre kı-

sıtlaması olmaksızın doğrudan üçüncü şahısların incelemesine açılır.

c) TÜVEK’e yapılan numune alma talepleri değerlendirilerek uygun görülenleri karşı-

lanır. Verilen numunelerden arta kalanlar ve bunların üzerinde yapılan analiz/test sonuçları,

araştırmalara ait araştırma raporları, yayınlar ve tezler, yayınlanma tarihlerinden sonraki altı

ay içinde TÜVEK’e teslim edilmek zorundadır.

ç) Numune, veri ve doküman verme işlemleri ücrete tabi olup, ücretler MTA tarafından

belirlenir.

Yurt dışına numune çıkarma

MADDE 9 – (1) Yurt dışına analiz ve test amaçlı çıkarılacak olan numuneler TÜVEK’e

beyan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yaptırımlar

MADDE 10 – (1) Kamu ve özel sektör tarafından yürütülen maden arama, araştırma

ve üretim faaliyetlerinde elde edilen jeolojik veriler ile saklanmaya değer görülen numunelerin

TÜVEK’e teslim edilmediğinin tespit edilmesi halinde, iki ay içinde bu eksikliklerin tamam-

lanması istenir. Bu sürede eksikliğin giderilmemesi halinde, Maden Kanununun 10 uncu mad-

desinin dördüncü fıkrasındaki cezai hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen eksikliklerin ta-

mamlanmaması halinde eksiklik tamamlanıncaya kadar bu hüküm uygulanır.

Yönergeler

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin yürütülmesi ile ilgili olarak yönerge çıkarmaya,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir.

Önceki verilerin TÜVEK’e teslimi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, arama ve işletme

ruhsatına bağlanmış sahalarda, Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce üretilmiş olan tüm jeolojik

veri ve dokümanlar MİGEM tarafından TÜVEK’e bildirilir ve uygun bulunanlar arşivlenir. Bu

kapsamda arşivlenen verilerin değerlendirilmesi sonucunda saklanmaya değer görülen numu-

neler ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden talep edilir ve var ise TÜVEK’de ar-

şivlenir.

İlk veri ve numunelerin saklanma tarihi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra kamu kurum ve

kuruluşları ile özel sektör tarafından yürütülen maden arama, araştırma ve üretim faaliyetlerinde

elde edilen tüm jeolojik veri, doküman ve numunelerin bu Yönetmelik kapsamında saklanması

ve 1/1/2018 tarihinden sonra TÜVEK’e teslim edilmesi zorunludur.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yü-

rütür.
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Maliye Bakanlığından:

HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine

Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Hükmen Devletin hüküm ve tasarrufu altında bırakılan yerlere ilişkin işlemler

EK MADDE 2 – (1) Mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşlarına veya kamu iktisadi te-

şebbüslerine ait iken Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktar veya tutarda; yatırım, ihracat,

ek istihdam ve üretim yapılması amacıyla bedelsiz olarak mülkiyeti yatırımcılara devredilen

taşınmazların, açılan davalar sonucunda mahkemelerce Devletin hüküm ve tasarrufu altında

bırakılmasına karar verilen kısımları üzerinde yatırımcılar lehine, mahkeme kararının kesin-

leştiği tarihten geçerli olmak üzere taşınmazın rayiç bedelinin binde beşi üzerinden kırkdokuz

yıla kadar doğrudan kullanma izni verilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

19/6/2007 26557

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 26/7/2007 26594

2- 6/12/2007 26722

3- 16/4/2008 26849

4- 14/3/2009 27169

5- 24/4/2010 27561

6- 10/4/2011 27901

7- 11/9/2014 29116

8- 22/9/2016 29835

9- 14/10/2016 29857

10- 12/11/2016 29886

11- 24/5/2017 30075
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Maliye Bakanlığından:
KAMU TAŞINMAZLARI ÜZERİNDE EĞİTİM VE YURT FAALİYETLERİ İÇİN

ÜST HAKKI TESİS EDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan

vakıflardan öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunanlardan Gençlik ve Spor
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen şartları
sağlayanlar lehine, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere mülkiyeti Hazineye ve-
ya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak
hakkı tesis edilmesi, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar
adına bedelsiz kullanma izni verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf-

lardan öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunan ve Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı, Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen şartları
sağlayanlar tarafından mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar
ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde verilecek izinleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşın-

maz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile geçici 21 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
b) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer: Türk Medenî Kanunu ile diğer kanunlarda

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtilen yerleri,
c) Eğitim faaliyeti: Milli Eğitim Bakanlığınca kurum açma izni ile iş yeri açma ve ça-

lışma ruhsatı verilen ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca yürütülen; okul
öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğrenim kurumlarını açma ve işletme faaliyeti, yükseköğrenim
öğrencilerinin eğitimine yönelik eğitim kurumu açılması ve işletilmesi faaliyeti ile yurt açıl-
masını ve işletilmesini, ayrıca; Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak açılan Kur’an-ı Kerim
okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak ve din eğitimi almak isteyen vatandaşlara verilen
eğitimi,

ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taşınmazları,
d) Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm

ve tasarrufu altındaki yerleri,
e) İdare: Hazine taşınmazları bakımından merkezde Maliye Bakanlığını (Millî Emlak

Genel Müdürlüğü); illerde defterdarlığı (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak mü-
dürlüğü) ve ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa malmüdürlüğünü, diğer kamu taşınmaz-
ları bakımından ise özel bütçeli idareleri, il özel idarelerini, belediyeleri ve taşınmaz maliki di-
ğer kamu kurum ve kuruluşlarını,

f) İrtifak hakkı: Bir taşınmaz üzerinde yararlanmaya ve kullanıma rıza göstermeyi veya
mülkiyete ilişkin bazı hakların kullanılmasından vazgeçmeyi kapsayan ve diğer bir taşınmaz
veya kişi lehine aynî hak olarak kurulan yükümlülüğü,
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g) Kanun: 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma
Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu,

ğ) Kullanma izni: Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde kişiler
lehine verilen izni,

h) Kuruluş amacı: Vakfın gayesini ve vakfın gayesini gerçekleştirmek için yapılabilecek
iş ve işlemleri,

ı) Kurum kontenjanı: Milli Eğitim Bakanlığınca verilen iş yeri açma ve çalışma ruhsa-
tında geçen kapasiteyi,

i) Ön izin: İrtifak hakkı kurulmadan veya kullanma izni verilmeden önce; tescil, ifraz,
tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya
da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi
için İdarece verilen izni,

j) Taşınmaz: Hazine taşınmazları ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mülkiyetle-
rinde bulunan taşınmazları,

k) Vakıf: İlgili mevzuatı uyarınca kurularak tüzel kişilik kazanan ve Bakanlar Kurulunca
vergi muafiyeti tanınan vakıfları,

l) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,
m) Yurt temini faaliyeti: Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca ülke

sınırları içerisinde Milli Eğitim Bakanlığınca kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruh-
satı düzenlenerek açılan ve işletilen özel öğrenci yurdu barınma faaliyeti ile resmi öğretim ku-
rumlarının yatılılık ve pansiyon ihtiyacını karşılamak üzere resmi öğrenci yurdu yapılması
ve/veya işletme hizmeti sunulması ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak açılan Kur’an
eğitim ve öğretimi kursu hizmetlerinin yürütülmesinde barınma ve beslenme ihtiyacını karşı-
lamak üzere açılan yurt ve pansiyonları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Koşulları, Başvuru ve Değerlendirme

Eğitim faaliyeti için başvuru koşulları
MADDE 5 – (1) Kanunun ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasından eğitim kurumu yap-

mak amacıyla yararlanmak isteyen vakıfların başvuru tarihi itibarı ile;
a) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınması,
b) Vakıf senedinde, vakfın faaliyet unsurları arasında eğitim faaliyetlerinin bulunması,
c) Eğitim faaliyetleri için talep ettikleri taşınmazlar üzerinde yeni yapacakları tesisler-

deki fiili öğrenci sayısının (yüzde üç zorunlu okutulacak öğrenci oranı dahil) en az yüzde onu-
nun bedelsiz, yüzde onunun ise yüzde elli indirimli olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ayrılması,

ç) Eğitimin daha nitelikli sunulmasına yönelik olarak ilgisine göre Milli Eğitim Bakan-
lığının veya Diyanet İşleri Başkanlığının uygun görüşlerini de içeren plan ve proje hazırlan-
ması,

d) Son bir yıl fiilen ve kesintisiz olarak eğitim faaliyetini sunuyor olması,
gerekmektedir.
Öğrenci yurdu için başvuru koşulları
MADDE 6 – (1) Kanunun ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasından öğrenci yurdu yap-

mak amacıyla yararlanmak isteyen vakıfların başvuru tarihi itibarı ile;
a) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınması,
b) Vakıf senedinde, vakfın faaliyet unsurları arasında öğrenci yurdu faaliyetlerinin bu-

lunması,
c) Ülke genelinde en az 5 ilde özel öğrenci yurdu faaliyetinde bulunulması,
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ç) Öğrenci barınma faaliyetlerinin daha nitelikli sunulmasına yönelik olarak ilgisine
göre Milli Eğitim Bakanlığının veya Diyanet İşleri Başkanlığının uygun görüşlerini de içeren
plan ve proje hazırlanması,

d) Ülke genelindeki yurtlarının toplamda en az 1.000 kurum kontenjanına sahip olması,
e) Son bir yıl fiilen ve kesintisiz olarak öğrenci yurt hizmetini sunuyor olması,
f) Yurt faaliyetleri için talep ettikleri taşınmazlar üzerinde yeni yapacakları tesislerdeki

fiili öğrenci sayısının en az yüzde onunun bedelsiz, yüzde onunun ise; indirimli (yüzde elli)
olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ayrılması,

g) Mevcut barınma faaliyetlerinin yanında öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif
vb. faaliyetlerin iyileştirilmesine imkan sağlıyor olması,

gerekmektedir.
Vakıfların taşınmaz taleplerinin değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Taşınmazlar üzerinde, Yönetmeliğin 5 inci veya 6 ncı maddesinde be-

lirtilen koşulları sağlayan vakıfların;
a) Yurt ve eğitim faaliyetlerine ilişkin taşınmaz talepleri,
b) İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilen taşınmazların üzerindeki binalarda öğ-

rencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kapalı alanlarda yüzde yirmiyi geçmeyen kı-
sımlarının ticari amaçlı kullanım talepleri,

c) Yeni yapılacak eğitim kurumlarının veya yurtların yapım, bakım, onarım, işletim ve
benzeri giderlerinin karşılanmasında kullanılması için ihtiyaç duydukları taşınmaz talepleri,

ç) Taşınmazın kısmen yurt ve eğitim faaliyeti kısmen de yeni yapılacak eğitim ve yurt-
ların yapım, bakım, onarım, işletim ve benzeri giderlerin karşılanması için ihtiyaç duydukları
taşınmaz talepleri,

İdare tarafından değerlendirmeye alınır.
Başvuru ve değerlendirme
MADDE 8 – (1) Vakıf veya şartları taşıyan benzer nitelikteki birden fazla vakıf tara-

fından, kuruluş amacı dahilindeki faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla üzerinde kullanma
izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesi amacıyla Yönetmeliğin 5 inci veya 6 ncı mad-
delerinde yer alan bilgi ve belgeler ile taşınmazın varsa tapu bilgileri de eklenmek suretiyle
elektronik ortam yoluyla ya da bir dilekçeyle İdareye başvuruda bulunulur.

(2) İdare tarafından yapılan ilk inceleme ve değerlendirme sonucu taşınmazın Yönet-
melik kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmadığının anlaşılması halinde başvuru red-
dedilerek durum başvuru sahibi vakfa/vakıflara bildirilir.

(3) Talep sahibi vakfın/vakıfların Yönetmeliğin 5 inci veya 6 ncı maddelerinde belirtilen
şartları taşıyıp taşımadıklarının değerlendirilmesi Milli Eğitim Bakanlığınca veya Diyanet İşleri
Başkanlığınca gerçekleştirilir ve durum ilgili İdareye bildirilir.

(4) Milli Eğitim Bakanlığınca veya Diyanet İşleri Başkanlığınca vakfın/vakıfların Yö-
netmeliğin 5 inci veya 6 ncı maddelerinde belirtilen şartları taşıdığının bildirilmesi üzerine
başvuru sahibi vakıf/vakıflar adına kullanma izni verilmesi veya lehlerine irtifak hakkı tesis
edilmesine ilişkin işlemlere başlanılır. Aksi halde durum vakfa/vakıflara bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ön İzin, İrtifak Hakkı Tesisi, Kullanma İzni Verilmesi,

Süre, Bedel, Hasılat Payı ve Devir Yasağı

Ön izin
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi uygun görülen taşın-

mazların irtifak hakkı veya kullanma izni ihalesi ilan yapılmaksızın gerçekleştirilir.

21 Temmuz 2017 – Sayı : 30130                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



(2) Yapılacak yatırım için ön izne ihtiyaç duyulması halinde, lehine irtifak hakkı tesis
edilecek veya kullanma izni verilecek vakfa/vakıflara; 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan hü-
kümler çerçevesinde ön izin verilir.

(3) Ön izin döneminde ön izin sahibi vakıf/vakıflar, bu Yönetmelikte belirtilen şartlara
uyulması kaydıyla projenin gerçekleştirilmesi için Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan
diğer vakıfları ortak alabilir. Ortak alınması durumda, Yönetmelik ve Sözleşme hükümlerine
aykırı davranılması halinde her türlü sorumluluk hak lehtarı olan Vakfa aittir.

İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesi
MADDE 10 – (1) Ön izin döneminde yükümlülüğünü yerine getiren vakıf/vakıflar için

tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına taşınmaz olarak kaydedilmeyen, ancak tapu kütüğünün “İr-
tifak Hakları ve Gayrimenkul Mükellefiyetleri” sütununa kaydedilen süreli (normal) nitelikli
irtifak hakkı tesis edilebilir veya tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar için kullanma izni verile-
bilir.

(2) Ön izine ihtiyaç duyulmayan hallerde bu Yönetmelikteki şartları taşıması kaydıyla,
ön izin verilmeden irtifak hakkı tesis edilebilir veya kullanma izni verilebilir.

Süre
MADDE 11 – (1) Yönetmelik kapsamında tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek

kullanma izinlerinin süresi kırkdokuz yıldır.
Bedel ve hasılat payı
MADDE 12 – (1) Ön izin, irtifak hakkı ve kullanma izni bedelsizdir. Bunlardan hasılat

payı da alınmaz.
(2) İrtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlardan söz konusu va-

kıflar ile bu vakıfların kurduğu veya ortağı olduğu iktisadi işletme ve şirketleri tarafından elde
edilen gelirin tamamı, münhasıran öğrencilere yönelik eğitim kurumlarının veya yurtların ya-
pım, bakım, onarım, işletim ve benzeri giderlerinin karşılanmasında kullanılır. Gelirler ayrı bir
hesapta takip edilir ve kullanılamayan gelirler aynı şekilde sonraki yıllarda kullanılır.

(3) Bu kapsamda elde edilen gelirin tespitinde, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar
Kanunu ile 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliği
uyarınca tutulan muhasebe kayıtları esas alınır.

Devir yasağı
MADDE 13 – (1) İrtifak hakkı lehtarı veya kullanma izni sahibi tarafından irtifak hakkı

ve kullanma izni üçüncü kişilere devredilemez.
İrtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmesinin sona ermesi ve feshi
MADDE 14 – (1) İrtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmesi, sözleşme süresinin biti-

minde sona erer.
(2) Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç

dışında kullanıldığının tespiti halinde İdarece verilen on günlük süre içerisinde aykırılıkların
giderilmemesi veya adına kullanma izni verilen ya da lehine irtifak hakkı kurulan tarafından
talep edilmesi hâlinde sözleşme İdarece feshedilir.

(3) İrtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi hâ-
linde, özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam
ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin İdareye intikal eder ve bundan dolayı adına
kullanma izni verilen ya da lehine irtifak hakkı kurulan tarafından veya üçüncü kişilerce her
hangi bir hak ve talepte bulunulamaz.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ticari faaliyetler
MADDE 15 – (1) Taşınmazlar üzerinde, Yönetmeliğin 5 inci veya 6 ncı maddesinde

belirtilen koşulları sağlayan vakıflar lehine yurt ve eğitim faaliyetlerine ilişkin verilen taşın-
mazların üzerindeki binalara ait kapalı alanların yüzde yirmilik kısmını geçmeyecek şekilde
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak ticari nitelikli ünitelerin açılmasına izin verilebilir.

(2) İrtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen taşınmaz üzerinde bulunan tesis
bizzat vakıf, vakıf tarafından kurulan iktisadi işletme veya şirketler tarafından işletilebileceği
gibi; bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması vakfın/vakıfların kuruluş amacı ile resmi se-
nedinde belirtilen faaliyet unsurları arasında yer alması kaydıyla aynı taşınmazın belirli bir kıs-
mının öğrenci ve yurt faaliyeti için, diğer kısmın ise ticari nitelikli faaliyetler için veya tamamı
üzerinde öğrencilere yönelik yeni yapılacak eğitim kurumlarının veya yurtların yapım, bakım,
onarım, işletim ve benzeri giderlerinin karşılanmasında kullanılması için tesisin tamamı veya
bir kısmı üzerinde üçüncü kişilerin faaliyetine izin verilebilir.

(3) Ancak; bu madde kapsamındaki işlemlerin yapılabilmesi için taşınmaz üzerinde ya-
pılacak tesisin vakıf tarafından tamamlanması ve İdareden izin alınması zorunludur.

Tapu siciline konulacak şerh
MADDE 16 – (1) Yönetmelik hükümleri uyarınca üzerinde irtifak hakkı tesis edilen

taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine; “Taşınmazın üzerinde ……………………...
yapılmak/kullanılmak amacıyla irtifak hakkı tesis edilmiş olup, taşınmaz irtifak hakkı süresi
içerisinde başka bir amaçla kullanılamaz.” şeklinde şerh konulur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Hazine Taşınmazlarının

İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri kıyasen uygulanır.
Dönüşüm işlemleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun ek 4 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten

önce lehlerine bedelli olarak ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı tesis edilen vakıfların Ka-
nunun geçici 21 inci maddesinden yararlanabilmeleri için 27/1/2018 tarihine kadar İdareye
başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

(2) Mevcut eğitim ve yurt faaliyetlerinde bulunulan taşınmazlarla ilgili olarak; Yönet-
meliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde (ç bentleri hariç) belirtilen koşulların taşınması, İdarece
yapılan değerlendirme sonucu talebin uygun görülmesi ve yeni sözleşme düzenlenmesinin ka-
bul edilmesi şartıyla, (gerekmesi halinde) yeniden ön izin sözleşmesi, irtifak hakkı ve/veya
kullanma izni sözleşmesi düzenlenir ve hasılat payı alınmaksızın kırkdokuz yıl süreli bedelsiz
irtifak hakkına/kullanma iznine dönüştürülebilir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında kalan taşınmazların kullanımı ile ilgili ola-
rak lehlerine irtifak hakkı tesis edilen veya adlarına kullanma izni verilen vakıflardan, tahakkuk
ve/veya tebliğ edilen ancak henüz tahsil edilmeyen ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı be-
delleri ile hasılat payları tahsil edilmez, tahsil edilenler iade edilmez.

Geçici kullanım
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yurt için belirlenecek kurum kontenjanlarının hesaplanma-

sında vakıfların geçici kullanımına bırakılan yurtlardaki öğrenci sayıları da dikkate alınır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini taşınmazın mülkiyet durumuna göre;

Maliye Bakanlığı, özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve taşınmaz maliki diğer
kamu kurum ve kuruluşları yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız
Denetim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Bağımsız
denetim kuruluşu adına belirli” ibaresi “Belirli” şeklinde değiştirilmiş, (e) bendinde yer alan
“Bağımsız denetim kuruluşlarının veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “denetim üstlenen”
ibaresi eklenmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (f) ve (g) bentleri eklenmiş ve müteakip fıkralar buna
göre teselsül ettirilmiş ve teselsül ettirilmiş halinin; (ğ) bendinde yer alan “bağımsız denetim
kuruluşu veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “denetim üstlenen” ibaresi eklenmiş,  (j) ben-
dinde yer alan “Bağımsız denetim kuruluşlarının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve denetim
üstlenen bağımsız denetçilerin” ibaresi eklenmiş, (ş) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Denetimi üstlenen: Bağımsız denetim yapmak üzere denetlenen işletme ile sözleşme
imzalayan bağımsız denetim kuruluşunu veya bağımsız denetçiyi,” 

“g) Denetim üstlenen bağımsız denetçi: Kendi adına denetim üstlenebilmek için öngö-
rülen şartları taşıdığı Kurum tarafından onaylanan bağımsız denetçiyi,”

“ş) Sorumlu denetçi: Belirli bir bağımsız denetim faaliyetinin yürütülmesinden sorumlu
tutulan ve bu denetime ait raporun denetimi üstlenenler adına imzalanmasına yetkili kılınan
bağımsız denetçiyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “de-
netim kuruluşu veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “denetim üstlenen bağımsız” ibaresi ek-
lenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “dene-
timi ise denetim kuruluşları veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “denetim üstlenen bağımsız”
ibaresi eklenmiş ve fıkranın sonunda yer alan “yapılır” ibaresi “üstlenilir” şeklinde değiştiril-
miştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Denetçilerinin, ortaklarının ve kilit yöneticilerinin başka bir denetim kuruluşunda
veya denetim üstlenen bağımsız denetçi yanında ya da tüzel kişilikte ortak, kilit yönetici veya
denetçi olmaması, denetim üstlenen bağımsız denetçi olarak bağımsız denetim faaliyetinde bu-
lunmaması,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(3) Bağımsız denetçilerin kendi adına denetim üstlenebilmesi için aşağıdaki şartlar
aranır:  

a) Müteakip bentlerdeki şartları sağladıklarını gösteren bilgi ve belgelerle Kuruma onay
için başvuruda bulunulması,

b) Başvuranın sorumlu denetçi olabilme şartlarını karşılaması,
c) Denetim kadrosunun, asgari olarak, 27 nci maddede belirtilen denetim ekiplerini

oluşturabilecek nitelik ve genişlikte olması,
ç) Denetçilerin tam zamanlı ve asgari bir raporlama dönemi için istihdam edilmiş ol-

ması,
d) Denetim kadrosunda kendisi hariç en az bir sorumlu denetçinin bulunması,
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e) Kendisinin ve denetçilerinin herhangi bir denetim kuruluşunda veya başka bir dene-
tim üstlenen bağımsız denetçi yanında ortak, kilit yönetici veya denetçi olarak görev almaması
ve denetçilerinin ayrıca denetim üstlenen bağımsız denetçi olarak faaliyette bulunmaması,

f) Denetim rehberleri dahil olmak üzere, esasları Kurumca belirlenen kalite kontrol sis-
temine ilişkin politika ve süreçlerini yazılı olarak oluşturmuş olması,

g) Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesini teminen Kurum tarafından
uygun görülecek düzeyde organizasyon, mekân, teknik donanım, belge ve kayıt düzenine sahip
olması,

ğ) Kurumca onaylanmış olanların denetim üstlenen bağımsız denetçi olarak sicilde
kayıt ve ilan edilmesi.”

“(4) Kurum; belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurum, kurul
veya kuruluşların görüşlerini alarak, bu alanlarda denetim faaliyetinde bulunacak denetçiler
için ilave şartlar belirleyebilir veya nispeten daha küçük ölçekteki işletmelerin denetiminin
üçüncü fıkradaki şartları aramadan tek bir denetçi tarafından üstlenilmesine yönelik düzenleme
yapabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde
yer alan “mesleki konularda” ibaresinden sonra gelmek üzere “denetim üstlenen bağımsız”
ibaresi eklenmiş,  üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bu Yönetmelik uygulamasında mesleki tecrübe bağımsız denetimde fiilen geçirilen
süredir. Ancak, 3568 sayılı Kanun kapsamındaki mesleki faaliyetlerde veya aynı Kanun uya-
rınca staj ve stajdan sayılan hizmetlerde bulunulan süreler de bu sürenin hesabında dikkate alı-
nır. Bu sürenin hesabında bu fıkrada belirtilen faaliyetlere başlama tarihi esas alınır ve kamu
kurum ve kuruluşlarında geçirilen süreler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla süreyle bu faali-
yetlere ara verilmesi durumunda ara verilen fazla süreler dikkate alınmaz. Dört yılı aşmamak
ve bu fıkradaki faaliyet ve hizmetlerle aynı tarihlere denk gelen süreler mükerreren sayılmamak
şartıyla 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlardaki lisans ve lisans-
üstü eğitim süreleri bu süreye ilave edilir.”

“(5) Uygulamalı mesleki eğitim, gerekli şartların sağlandığını gösteren bilgi ve belge-
lerin, ilgili denetim kuruluşu veya denetim üstlenen bağımsız denetçi tarafından Sosyal Gü-
venlik Kurumuna bildirim süresi içerisinde, Kuruma bildirilmesiyle başlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler üçün-
cü fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b) ve (ç) bentlerinde belir-
tilen konulardan sınava tabi tutulurlar.”

“(5) Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da yetki-
lendirilmek isteyenler üçüncü fıkranın (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tu-
tulurlar. Kurum üçüncü fıkranın (e) bendinde yer alan sınav konularını birleştirebilir veya ayı-
rabilir. Yetkilendirmeler başarılı olunan alanlar itibarıyla yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(3) Faaliyet izni askıya alınanlar ve denetim faaliyeti durdurulanlar ile denetim faali-
yetinde bulunmayacağını beyan edenler sicilde gayri faal olarak gösterilir.”

“(4) Sicile kayıtlı olmayanlar ile sicilde gayri faal olarak gösterilenler denetim faaliye-
tinde bulunamaz.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (h) ben-
di eklenmiş ve müteakip bent buna göre teselsül ettirilmiş, ikinci fıkrasına aşağıdaki (ğ) ve (h)
bentleri eklenmiş ve müteakip bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“h) Faal veya gayri faal olma durumları,”
“ğ) Denetim üstlenen bağımsız denetçi olup olmadıkları,”
“h) Faal veya gayri faal olma durumları,”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesindeki

“Denetim kuruluşları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve denetim üstlenen bağımsız denet-
çiler” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Denetim kuruluşunun ve denetim üstlenen bağımsız denetçinin kalite kontrol sis-
temine ilişkin yazılı politika ve süreçleri ile bunların oluşturulmasında esas alınan Kurum dü-
zenlemesi arasında farklılık olması durumunda veya içinde bulunulan koşullara özgü sebep-
lerle, denetim kuruluşunun ve denetim üstlenen bağımsız denetçinin yazılı politika ve süreçleri
dışındaki bir uygulamanın Kurum düzenlemesine uyum bakımından daha uygun görüldüğü
hallerde, söz konusu yazılı politika ve süreçlerin dışına çıkılabilir. Bu durumun ve nedeninin
denetçi tarafından yazılı olarak denetim kuruluşuna veya denetim üstlenen bağımsız denetçiye
sunulması ve saklanması gerekir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde
yer alan “Denetim kuruluşları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve denetim üstlenen bağımsız
denetçiler” ibaresi eklenmiş, “ilgili kuruluş politika ve süreçlerine” ibaresi “ilgili kuruluşun
veya denetim üstlenen bağımsız denetçinin politika ve süreçlerine” şeklinde değiştirilmiş ve
son cümlesinde yer alan “denetim kuruluşuna” ibaresinden sonra “veya denetim üstlenen ba-
ğımsız denetçiye” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “şartları” ibaresi “gerçekleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “de-
netim kuruluşu ve” ibarelerinden sonra gelmek üzere “denetim üstlenen bağımsız” ibareleri
eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “Denetim kuruluşları” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “ve denetim üstlenen bağımsız denetçiler” ibaresi eklenmiştir. 

“(1)  Denetçiler, etik kurallara uygun ve yüksek kalitede hizmet sunabilmeleri amacıyla,
sahip oldukları mesleki bilgi ve becerilerinin yeterli bir seviyede tutulmasını ve geliştirilmesini
hedefleyen sürekli eğitime tabi tutulur.”

“(2) Sürekli eğitim yükümlülüğü denetçinin sicile tescil edildiği tarihi izleyen ikinci
takvim yılının başından itibaren başlar.   Yetkilendirildiği tarih ile tescil tarihi arasında iki yıl
ve daha fazla süre bulunanlar için ilave yükümlülükler getirilebilir.”

“(3) Sürekli eğitim yükümlülüğünün başlamasından itibaren, denetçilerin her yıl, yıllık
ve üçer yıllık dönemler için Kurum tarafından öngörülen sürekli eğitim yükümlülüğüne ilişkin
şartları karşılamaları zorunludur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde
yer alan “Denetim kuruluşları ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “denetim üstlenen bağımsız”
ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “denetim kuruluşlarında çalışanlar da
dahil olmak üzere” ibaresi  “denetim üstlenen bağımsız denetçiler ile bunların yanında ve de-
netim kuruluşlarında çalışan” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
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“(4) Denetçiler sadece bir denetim kuruluşu veya denetim üstlenen bağımsız denetçi
adına denetim yapabilirler. Ortak oldukları veya istihdam edildikleri denetim kuruluşuyla veya
denetim üstlenen bağımsız denetçiyle ilişkileri sona ermedikçe; başka bir denetim kuruluşunda
denetim faaliyetinde bulunamazlar ve ortak olamazlar, denetim üstlenen bağımsız denetçi ola-
rak faaliyette bulunamazlar veya bunlar tarafından üstlenilen denetimlerde görev alamazlar.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin, birinci fıkrasının ilk cümlesinde
yer alan “Mevzuat uyarınca sadece denetim kuruluşları tarafından yapılması gereken denetim-
ler” ibaresi “Denetim” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Denetim üstlenen bağımsız denetçi üstlendiği denetimlerin sorumlu denetçisidir.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) Sorumlu denetçiler, denetim raporunu denetimi üstlenenler adına

imzalama yetkisini haiz olup, aşağıdaki şartları sağlayan denetçiler arasından, Kurumun onayı
alınmak suretiyle görevlendirilir:

a) KAYİK’ler nezdinde yapılacak denetimler için 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip ol-
ması ve bu sürenin en az üç yılında fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya başdenetçi unvanı ile
mevzuatta denetim öngörülen alanlarda denetimlerde bulunmuş olması.

b) Diğer denetimler için ise 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması ve bu sürenin en
az iki yılında fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya başdenetçi unvanı ile denetimlerde bulunmuş
olması.

c) Denetim kuruluşlarının yönetim organı veya denetim üstlenen bağımsız denetçi ta-
rafından denetim kuruluşu veya denetim üstlenen bağımsız denetçi adına denetim raporu im-
zalamaya yetkilendirilmiş olması. 

(2) Sorumlu denetçi onay talepleri, denetçinin birinci fıkrada belirtilen şartları haiz ol-
duğunu gösteren bilgi ve belgelerle birlikte, denetim kuruluşu veya denetim üstlenen bağımsız
denetçi tarafından Kuruma gönderilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde
yer alan “Denetim kuruluşu veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “denetim üstlenen bağımsız”
ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (g) bendi ile aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“g) Sorumlu denetçi ve yedeğinin denetimi üstlenenler adına denetim raporunu imza-
lamaya yetkili olduğuna ilişkin hüküm,”

“(3) Denetim sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetim kuruluşu veya denetim
üstlenen bağımsız denetçinin seçildiği hesap dönemi için, denetim kuruluşu veya denetim üst-
lenen bağımsız denetçinin seçiminden itibaren en geç 60 gün içinde yapılır. Bu süre içinde,
denetimi üstlenenin yazılı ihtarına rağmen denetlenen işletme sözleşme yapmaktan kaçınırsa,
denetimi üstlenen durumu izleyen 10 gün içinde Kuruma bildirir.”

“(4) Denetimi üstlenenden denetleme görevi, sadece Türk Ticaret Kanununun 399 uncu
maddesinin dördüncü fıkrasında öngörüldüğü şekilde ve başka bir denetim kuruluşu veya de-
netim üstlenen bağımsız denetçi atanmışsa geri alınabilir. Denetimi üstlenenler, denetim söz-
leşmesini, sadece haklı bir sebep varsa veya kendisine karşı görevden alınma davası açılmışsa
feshedebilir. Sözleşmenin feshedildiği ve gerekçeleri denetimi üstlenenler tarafından yazılı ola-
rak 10 gün içerisinde Kuruma bildirilir.”

“(5) Sözleşmenin feshedilmesi durumunda, denetimi üstlenenlerin çalışma notlarını ve
gerekli tüm bilgileri, yerine geçecek olan denetim kuruluşlarına ve denetim üstlenen bağımsız
denetçilere teslim etmesi zorunludur.”
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılan denetimlerde denetim raporlarının, denetimi

yapılan finansal tabloların ait olduğu hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısından
en az 20 gün önce ve her durumda anılan Kanunda olağan genel kurul toplantıları için öngö-
rülen azami sürenin sonuna kadar denetlenen işletmenin yönetim organına teslim edilmesi zo-
runludur.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “De-
netim kuruluşlarının ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “denetim üstlenen bağımsız” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde
yer alan “10” ibaresi, “30” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesin-
deki “tek başına denetim yapanlar” ibaresi “denetim üstlenen bağımsız denetçiler” şeklinde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Denetim kuruluşları ve” ibaresinden sonra gelmek
üzere “denetim üstlenen bağımsız” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Toplam gelirlerin, bağımsız denetim faaliyetlerinden, diğer denetim faaliyetlerinden,
defter tutma hizmetlerinden ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler itibarıyla dağı-
lımı gibi denetim faaliyetinin ağırlığını gösteren finansal bilgiler,”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(8) 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin yedinci fıkrası
uyarınca inceleme için görevlendirilenler tarafından denetim kuruluşundan, denetçiden, denet-
lenen işletmeden veya üçüncü kişilerden istenecek rapor, defter, belge ve çalışma kâğıtları ile
elektronik, manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlar dahil tüm kayıtların ve sair bilgi ihtiva
eden vasıtaların ibraz veya teslim edilmesi zorunludur. Bu fıkra kapsamında istenecek bilgi ve
belgelerin verilmemesi veya gerekli görülen diğer hallerde, Kurumun talebi, yetkili sulh ceza
hakiminin kararı üzerine denetim kuruluşları, denetçiler, denetlenen işletmeler ve üçüncü kişiler
nezdinde arama yapılabilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Denetim raporlarının süresi içerisinde tamamlanarak ilgili yerlere teslim edilmemesi,”
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve müteakip bentler buna göre teselsül etti-
rilmiş ve teselsül ettirilmiş halinin (f) bendinde yer alan “Mevzuat uyarınca sadece denetim
kuruluşları tarafından yapılması gereken denetimlerde” ibaresi “Denetimlerde” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

“ç) 11 inci maddeye aykırı davranılması,”
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan, “De-

netim kuruluşlarında” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve denetim üstlenen bağımsız denetçi-
lerde” ibaresi ile “denetim kuruluşunun” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve denetim üstlenen
bağımsız denetçinin” ibaresi eklenmiş, sekizinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve doku-
zuncu fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
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“(8) Hakkında faaliyet iznini askıya alma kararı verilenler bu süre içinde, faaliyet izni-
nin iptali kararı verilenler iptal kararı sonrasında; denetim faaliyeti durdurulanlar ise durdurma
kararı devam ettiği süre içinde yeni sözleşme yapamazlar ve denetimlerde görev alamazlar.
Ancak, bunların devam eden denetim işlerinin tamamlanmasıyla sınırlı olarak faaliyetlerinin
devamına Kurul tarafından karar verilebilir.”

“c) Sürekli eğitim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi.”
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının ilk

cümlelerinde yer alan “denetim kuruluşları ve” ibarelerinden sonra gelmek üzere “denetim üst-
lenen bağımsız” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin; 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6102
sayılı Kanun” ibaresi “Türk Ticaret Kanunu” şeklinde değiştirilmiş, 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının teselsül ettirilmiş halinin; (r) bendinde yer alan “13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı”
ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (v) bendinde yer alan “6102 sayılı Kanunun” ibaresi “Türk Ti-
caret Kanununun” şekilde değiştirilmiş, 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan
“6102 sayılı Kanun” ibareleri “Türk Ticaret Kanunu” şeklinde değiştirilmiş, 8 inci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “6102 sayılı Kanunun” ibaresi “Türk Ticaret Kanununun” şeklinde
değiştirilmiş, 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6102 sayılı Kanun”
ibaresi “Türk Ticaret Kanunu” şeklinde değiştirilmiş, 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde yer alan “6102 sayılı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, 34 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinde yer alan “6102 sayılı Kanunun” ibaresi “Türk Ticaret Kanununun” şek-
linde değiştirilmiş, 37 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “6102 sayılı
Kanun” ibaresi “Türk Ticaret Kanunu” şeklinde, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “6102 sa-
yılı Kanuna” ibaresi “Türk Ticaret Kanununa” şeklinde, aynı fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde
yer alan “6102 sayılı Kanunun” ibareleri “Türk Ticaret Kanununun” şeklinde, (d) bendinde
yer alan “6102 sayılı Kanun” ibaresi ise “Türk Ticaret Kanunu” şeklinde değiştirilmiş, 39 uncu
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6102 sayılı Kanunda” ibaresi “Türk Ticaret Kanununda”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Kendi adına denetim faaliyetinde bulunanlar için geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Kendi adına denetim faaliyeti yürütenlerce 1/1/2019 tari-

hinden önce üstlenilen denetimlerde bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uy-
gulanmaz.”

MADDE 31 – Bu Yönetmeliğin;
a) 6 ncı maddesiyle değiştirilen 15 inci maddenin üçüncü fıkrası 1/1/2018 tarihinde,
b) 17 nci maddesiyle değiştirilen 28 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri

1/1/2019 tarihinde,
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/12/2012 28509

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/10/2014 29152
2- 22/12/2015 29570
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Fakültesinde lisans öğrenimi gören öğrencilerin kayıtları, eğitim-öğretimleri, sınavları ve me-
zuniyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde lisans öğ-
renimi gören öğrencilerin kayıtları, eğitim-öğretimleri, sınavları ve mezuniyetlerine ilişkin hü-
kümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Bölüm: Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesindeki ilgili bö-

lümü,
c) Dekan: Fakülte Dekanını,
ç) Dekanlık: Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığını,
d) Fakülte: Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini,
e) Kurul: Fakülte Kurulunu,
f) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığını,
g) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dili
MADDE 4 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil ile ilgili olan eğitim-öğretim programları

dışında eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak Kurulun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğ-
retim Kurulunun onayı ile bazı programlarda kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim-öğ-
retim yapılabilir.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı
MADDE 5 – (1) Öğrenciler Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra yabancı dil seviye

tespit sınavına alınır.
(2) Seviye tespit sınavının uygulanmasına ilişkin esaslar ile bu sınav sonrasında yabancı

dil hazırlık programında öğrenim görecek öğrencilerin hazırlık öğrenimine ilişkin esaslar Se-
nato tarafından belirlenir.
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Eğitim-öğretim türleri
MADDE 6 – (1) Fakültede esas itibariyle örgün öğretim yapılır. Ancak bölümün teklifi,

Kurulun gerekçeli önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ikinci öğ-
retim, uzaktan öğretim, yaygın öğretim, açık öğretim ve dışarıdan öğretim de yapılabilir.

(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programındaki
bazı dersler sadece uzaktan veya hem örgün hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.Eği-
tim-öğretim dönemleri

Eğitim dönemi
MADDE 7 – (1) Dönem, kayıt ve dönem sonu sınavları hariç on dört hafta (70 iş günü)

olarak düzenlenir. Senato tarafından akademik takvimde öğretim faaliyetleri üç dönemi aşma-
mak üzere düzenlenebilir. Akademik takvimde öğretim faaliyeti iki dönem olarak belirlenmiş
ise Yükseköğretim Kurumundan izin almak suretiyle yaz öğretimi sürdürülebilir.

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler
MADDE 8 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç (yabancı dil

hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilecek ilave süre dahil), kayıt oldukları prog-
rama ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yap-
tırmadığına bakılmadan öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl öğre-
nim süresi içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-
lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğre-
tim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile
kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler
için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere,
bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört
yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başa-
rısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan
ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(4) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden
geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli akademik genel not ortalaması şartını sağlaya-
mamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalama-
larını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygula-
malı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.
Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca
öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı
dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için
ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç
dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını
tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri
üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna
bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar.
Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğ-
renimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri
süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir
şekilde yararlanamazlar.
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(7) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sü-
resinden sayılır.

Eğitim-öğretim programları
MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim programları, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çer-

çevesinde belirlenen hedeflere yönelik olarak bölüm kurulunun önerisi, kurulun kararı ve Se-
natonun onayı ile yürürlüğe girer. Bir sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler de aynı yön-
temle, her yıl en geç Mayıs ayı içinde belirlenir.

(2) Ders kredilerinin hesaplanmasında, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçeve-
sinde lisans için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin ka-
zandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra la-
boratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj,
iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. Bir kredi
1 AKTS’dir ve 30 saat öğrenci iş yüküne karşılık gelir. Dört yıllık lisans eğitim-öğretim prog-
ramları 240 kredilik dersleri kapsar.

(3) Eğitim-öğretim programları, dönem başına 30 kredi olacak şekilde uygulanır. Bu
sınırlama zorunlu durumlarda Senato kararı ile değiştirilebilir.

(4) Eğitim-öğretim programlarında bulunan zorunlu stajla ilgili esaslar, eğitim-öğreti-
min özelliği göz önünde bulundurularak Senato tarafından düzenlenir.

Yan dal ve çift anadal programı, yatay geçişler
MADDE 10 – (1) Fakülteye, Üniversitenin içinden veya dışından yapılacak yatay geçiş

işlemleri, yan dal ve çift anadal uygulamaları ilgili mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Ku-
rulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları Yö-
netim Kurulunca yapılır.

Dikey geçişler
MADDE 11 – (1) Fakülteye yapılacak dikey geçiş işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine

göre Yönetim Kurulunca yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ve Kayıtlar

Öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Fakültede yürütülen lisans programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleş-

tirme Merkezince yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtları 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim
Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Kayıtla ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığınca yürütülür.

Öğrenci katkı payı
MADDE 13 – (1) Öğrencilerden alınacak katkı payı 2547 sayılı Kanunun 46 ncı mad-

desinde belirtilen esaslara göre alınır. Öğrenci katkı payları akademik takvimde öngörülen sü-
reler içinde ödenir. Süresi içinde katkı payını ödemeyen veya eksik ödeyenlerin ve mazeretleri
yönetim kurulunca kabul edilmeyenlerin o dönem için kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapıl-
maz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıtlar
MADDE 14 – (1) Fakülteye kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri Rektörlükçe

belirlenen ve ilan edilen tarihlerde, istenen belgelerle birlikte yapılır. Süresi içinde kaydını yap-
tırmayan ve/veya istenen belgeleri süresi içinde sağlayamayan öğrenciler kayıt haklarını kay-
beder. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik
durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.
Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da yazılı beyanda bulunanların kayıtları yapılmış olsa dahi
iptal edilir.

Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                            21 Temmuz 2017 – Sayı : 30130



(2) Fakülteye kaydını yaptıran öğrenci, 21 inci maddeye göre ders alma işlemlerini ya-
parak öğrenimine başlar.

Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre için-

de, öğrenci katkı payını yatırdıktan sonra danışmanı gözetiminde ders programını yaparak kay-
dını yeniler. Bütün derslerinden başarılı olduğu halde zorunlu stajını tamamlamadığı için mezun
olamayan öğrenci de her yarıyıl başında katkı payını ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır.
Öğrenci, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını kendisi yaptırır. Prog-
ramını belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenci, mazereti Yönetim Kurulunca kabul edildiği tak-
dirde ders alma ve bırakma günlerinde program yaptırabilir. Ancak, bu öğrenciler için geçen
süre derse devamsızlık olarak sayılır.

(2) Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci izleyen yarıyılın başında kaydını yeniler.
Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Kayıt yenileme işlemlerinin tü-
münden öğrenci sorumludur.

İntibaklar
MADDE 16 – (1) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken Fa-

külte programlarından birine yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler, başarmış
oldukları dersler için muafiyet talebinde bulunabilir. Bu öğrenciler muafiyete esas olacak bel-
geleri dilekçelerine bağlı olarak, o yarıyılın kayıt işlemi sırasında Dekanlığa verir. Belgenin
kabulü ve öğrencinin intibakının yapılması; Senato tarafından belirlenen esaslara göre derslerin
kapsamı, başarı derecesi, kredisi gibi hususlar dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından ka-
rara bağlanır.

Kimlik kartı
MADDE 17 – (1) Fakülteye kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye bir kimlik

kartı verilir. Bu kart ertesi eğitim-öğretim yılı başında yenilenir. Kimlik kartının kaybolması
halinde öğrenci, gerekli kanuni işlemleri yaparak durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
bildirir.

Özel öğrenciler
MADDE 18 – (1) Fakültedeki dersleri izlemeye yeterli görülenler ile diğer üniversite

öğrencileri, belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, Yönetim Kurulu kararıyla, özel öğ-
renci olarak bir yarıyılda en çok üç derse kayıt olabilir. Bu öğrenciler yazıldıkları dersler için
belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Bu statüdeki öğrencilere diploma verilmez. An-
cak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kendilerine durumlarını gösteren bir belge ve-
rilir. Özel öğrenciler, Fakültenin o yarıyıl için belirlenen katkı payını öder.

(2) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilenler özel öğrenci
olamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Danışmanlığı, Dersler, Değişim Programları, Sınavlar ve Değerlendirme

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 19 – (1) Fakülteye kaydını yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm başkanınca,

bölümün öğretim üyeleri arasından bir danışman görevlendirilir. Yeterli öğretim üyesi bulun-
mayan bölümlerde, diğer öğretim elemanları da danışman olarak görevlendirilebilir. Danışman,
öğrenimi süresince öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders
alma ve bırakma işlemleri danışmanının onayı ile yapılır.
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Dersler
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin her dönemde izleyecekleri ders programları, kayıtlı ol-

dukları bölüm tarafından belirlenir. Derslere ilişkin hususlar şunlardır:
a) Zorunlu dersler, öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi

için alıp başarılı olması gereken derslerdir.
b) Seçmeli dersler, mesleki seçmeli dersler ve serbest seçmeli dersler (alan dışı seçmeli

dersler) olmak üzere iki türlüdür. Bu derslere ilişkin esaslar şunlardır:
1) Mesleki seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan,

mezun olabilmek için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçilerek alınması
ve başarılı olunması gereken derslerdir. Bu dersler, aksine bir kayıt yoksa başka programlardan
da alınabilir.

2) Serbest seçmeli dersler (Alan dışı seçmeli dersler), öğrencinin kendi programı dı-
şındaki programlardan bilgi, görgü ve genel kültürünü artırmak için danışmanın onayı ile alması
gereken derslerdir.

c) Önkoşullu dersler, alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir
veya birkaçının başarılması ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesi gereken derslerdir.
Önkoşullu dersler, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

ç) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İl-
keleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir.

Ders alma ve bırakma
MADDE 21 – (1) Öğrenci her yarıyılın başlamasından önce, akademik takvimde be-

lirtilen sürede ve Rektörlükçe belirlenen yöntemle danışmanının denetiminde alacağı dersleri
belirler.

(2) Birinci sınıfta öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm ders-
leri almakla yükümlüdür. Bu öğrencilerden 23 üncü maddeye göre Yönetim Kurulunca bulun-
duğu yarıyıl itibarıyla kabul edilmiş ders muafiyeti bulunanlar muaf tutuldukları ders kredisi
kadar dersi üst yarıyıldan alabilir.

(3) Bir yarıyılda, danışman onayı ile 30 kredilik ders alınır. Ancak zorunlu hallerde yö-
netim kurulu kararıyla 30 kredinin altında ders alınabilir.

(4) Öğrenci yarıyıl başında programına öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak
zorunda olduğu dersleri almak zorundadır. Başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu
dersleri bulunan öğrenciler almak zorunda olduğu dersler ve bulunduğu yarıyıla ait derslerden
30 kredilik derse ek olarak iki ders daha alabilirler. Genel not ortalaması 1,80’den az olan öğ-
renciler bir üst sınıftan ders alamazlar. Genel not ortalaması en az 2,50 olan başarılı öğrencilere
30 kredilik derse ek olarak üst yarıyıldan en çok iki ders verilebilir. Dikey geçiş sınavı ile gelen
öğrencilere not ortalamalarına bakılmaksızın bulunduğu yarıyıldan ve üst yarıyıldan en çok 30
kredilik ders ve ek iki ders verilebilir. Birbirini izleyen iki yarıyıl içinde mezun olabilecek öğ-
rencilere, yönetim kurulu kararıyla her yarıyıl için 30 kredilik derse ek olarak her bir yarıyılda
en çok iki ders daha verilebilir. Yan dal ve çift anadal programı öğrencilerinin lisans anadal
dersleri ile ortak olmayan dersleri bu toplama dâhil değildir. Öğrenciler, önşartlı olarak göste-
rilen stajlarını, stajla ilgili esaslarda belirtilen dersleri başarı ile tamamlamaları halinde yapmaya
hak kazanırlar. 

(5) Danışman onayı ile ders alarak program yaptıran öğrenci, akademik takvimde be-
lirlenen ders alma ve bırakma günlerinde yine danışman onayı ile yeni dersler alabilir, tekrar-
lamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer dersleri bırakabilir. Yeni alınan dersler için
geçen süre devamsızlık olarak sayılır.
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(6) Ders alma ve bırakma günlerinden sonra öğrenci hiçbir şekilde üzerine ders alamaz
ve/veya üzerindeki dersi bırakamaz.

(7) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak almadığı derslere devam edemez ve
bu derslerin sınavlarına giremez, girse de notu iptal edilir.

Derslere devam
MADDE 22 – (1) Öğrencinin derse kayıt olduğu tarihten itibaren derse ve uygulama-

larına devam etmesi zorunludur. Akademik takvimde belirtilen derse kayıt için verilen ek sü-
reler devamsızlıktan sayılmaz. Kuramsal derslerin %30’undan, uygulamaların %20’sinden faz-
lasına katılmayan öğrenci o dersin genel sınavına alınmaz. Sportif, kültürel ve bilimsel faali-
yetler gibi alanlarda Üniversiteyi temsilen görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece
izinli sayılır. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süre devamsızlıktan sayılır.
Derslere devam durumu öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle genel
sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından ya-
pılan bildirim üzerine bölüm başkanlığınca, yarıyılın son haftası içinde ilan edilir.

(2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, ara sı-
navlara girmek kaydıyla, ders sorumlusunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile devam
koşulu aranmayabilir.

Ders muafiyetleri
MADDE 23 – (1) Kurulun önerisi ve Senatonun kabulü ile belirlenen dersler için mua-

fiyet sınavları açılabilir. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında gi-
rebilirler. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az CC notu almak gerekir.

(2) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim
kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdığı öğretim yı-
lının veya yarıyılın başlamasından itibaren en geç bir sonraki yarıyıl başına kadar yönetim ku-
ruluna başvurabilir. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, 29 uncu maddede be-
lirtilen notlara dönüştürülerek not dökümünde ayrı bir bölüm halinde gösterilir ve akademik
ortalamalara dahil edilir.

Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 24 – (1) Öğrenciler, Yönetim Kurulundan önceden izin almak koşuluyla Üni-

versite içi ve dışındaki diğer üniversitelerden ders alabilir ve bu derslerden aldığı notları bir
sonraki yarıyılın genel sınav dönemi sonuna kadar not dökümüne işletebilir. Alınan derslerin
öğrencinin lisans programındaki derslere eşdeğer sayılmasına veya derslerin yerine sayılmasına
Yönetim Kurulu karar verir. Eşdeğer veya yerine sayılan ders kodları ve adları eşdeğer veya
yerine sayıldığı derslerin kodları ve adları ile birlikte; alınan diğer dersler ise, isteğe bağlı seç-
meli ders statüsünde, alındığı yükseköğretim kurumunun ders kodları ve adları ile öğrenci not
dökümüne işlenir.

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, 29 uncu maddeye göre, rakamlı not
ise puanlar, harf notu ise katsayılar esas alınarak değerlendirilir. Bu değerlendirmede getirilen
notun katsayısı, bu Yönetmelikteki katsayılardan hangisine daha yakınsa o katsayı esas alınır.
Ancak diğer üniversitelerden alınan kredisiz bir dersin öğrencinin öğretim programında yer
alan kredili bir derse eşdeğer sayılması durumunda eşdeğer sayılan bu ders için öğrenciye “YT”
notu verilir.

Değişim programları
MADDE 25 – (1) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim ku-

rumları arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversiteler arası öğrenci değişim programları
uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl bu üniversitelere gön-
derilebilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esas-
lar doğrultusunda uygulanır.
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Sınavlar
MADDE 26 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, seviye tespit sınavı,

muafiyet sınavı, tek ders sınavı ve mazeret sınavı, ek sınav ve sınırsız sınav hakkı olmak üzere
dokuz çeşittir. Bu sınavlar yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.  Dekan-
lıkça uygun görülen sınav tarihleri ve sınavın şekli ilgili bölümlerce sınavlardan en az iki hafta
önce ilan edilir. Ara sınavların sayı ve tarihleri ise dersin sorumlu öğretim elemanının önerisi
üzerine, o yarıyılın ilk ayı içinde ilgili bölüm başkanlığınca öğrencilere duyurulur. Gerekli hal-
lerde Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav
yapılabilir.

(2) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgesini
yanlarında bulundurmak zorundadır. Aksi halde sınavlara alınmaz.  Öğrencinin, hak etmediği
bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(3) Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl saklanır.
(4) Sınavlar, türlerine göre aşağıdaki şekilde yapılır.
a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje, bi-

tirme ödevi, diploma çalışması, laboratuar ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri
ara sınav yerine geçebilir. Ara sınav sonuçları, genel sınav döneminden önce ilan edilir.

b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır.
Dersi programına alarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler ile eğitim-öğretim
programında yer alan ve yıl içinde başarılı olma koşulu öngörülen uygulamalı derslerden ba-
şarılı olan öğrenciler genel sınava girebilir.

c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda
akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bir dersin genel sınavına girme hakkı olduğu
halde girmeyen ya da girip de başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğ-
renciler bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurarak bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sı-
navında alınan not, genel sınav notu yerine geçer.

ç) Seviye tespit sınavı: Akademik takvimde ilan edilen günde yapılır.
d) Muafiyet sınavı: Senato tarafından belirlenen dersler için yarıyıl başında yapılır.
e) Tek ders sınavı: Zorunlu stajını tamamlamamış olsa bile; mezuniyeti için devam ko-

şulunu yerine getirmiş oldukları tek dersi kalan öğrenciler bu dersten, mezun olabilmek için
ilgili programın tüm derslerinden başarılı olduğu veya başarılı sayıldığı halde genel akademik
ortalaması 2,00’nin altında kalan ve bu nedenle mezun olamayan öğrenciler ise son dört yarıyıla
ait diledikleri tek bir dersten tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavının başvuru ve sınav ta-
rihi Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu durumdaki öğrenciler başvurularını belirlenen tarihte
yapar ve yönetim kurulu kararıyla bu sınava girebilir. Her öğrenci tek ders sınav hakkından
bir kez yararlanabilir.

f) Mazeret sınavı: Ara sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri Yö-
netim Kurulunca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde Dekanlık tarafından
belirlenen gün, yer ve saatte kullanır.  Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda
Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrencilere görevli oldukları sürede giremedikleri tüm sı-
navlar için Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavları için ikinci
bir mazeret sınavı yapılmaz.

g) Ek sınav: 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları sağlayan öğrencilere
tanınan sınav hakkıdır.

ğ) Sınırsız sınav: 8 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen şartları
sağlayan öğrencilere tanınan sınav hakkıdır.

(5) Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler doğrultusunda ders başarılarını ölçen
tüm sınavlar kağıt ortamında ve eş zamanlı yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre
tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasında, her bir adaya farklı zamanlarda
farklı soru sorulmasına izin verilecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.
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(6) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Türkiye’yi temsilen görev-
lendirilen öğrencilere görevli oldukları sürede giremedikleri tüm sınavlar için Yönetim Kurulu
kararı ile mazeret sınav hakkı verilir.

Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi
MADDE 27 – (1) Sınav sonuçları Rektörlüğün belirlediği yöntemle Dekanlıkça ilan

edilir. Öğrenciler maddi hata gerekçesi ile Dekanlığa yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav
sonuçlarına itiraz edebilir. Sınav sonuçlarına itirazlar sınav sonucunun ilanından itibaren en
geç yedi gün içinde yapılır. İtiraz Dekanlıkça ilgili bölüm başkanlığına iletilir. İlgili ders so-
rumlusu tarafından yeniden yapılacak değerlendirmenin sonucu bölüm başkanlığınca Dekanlığa
bildirilir. İtiraz süresinin bitiminden sonra sınav sonucuna yapılacak itirazlar ve ders sorumlusu
öğretim elemanı tarafından talep edilecek not değişiklikleri işleme konulmaz. Süresi içinde ya-
pılan not değişikliği talepleri, en geç on beş gün içinde, Yönetim Kurulu tarafından sonuçlan-
dırılarak Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Ders başarı notu
MADDE 28 – (1) Bir dersteki başarı notu; öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, kısa

sureli sınavlar, ödevler, uygulamalar ve proje çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacak dönem
içi başarı notu ve genel sınav başarı notu birlikte mutlak sisteme göre değerlendirilir. Bir ders-
teki başarı notu, o dersin dönem içi başarı notunun %40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav
notunun % 60’ı toplanarak elde edilir. Hesaplama sonucu çıkacak buçuklu sayı tam sayıya yük-
seltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notu en az 50
puan, başarı notunun en az 60 puan olması zorunludur. 

Notlar
MADDE 29 – (1) Ders başarı derecesi, başarı notu, katsayısı ve puan karşılığı aşağıda

verilmiştir.
Başarı Derecesi Başarı Notu Katsayı Puanı
Pekiyi AA 4,00 92  – 100
İyi-Pekiyi BA 3,50 84  – 91
İyi BB 3,00 76  – 83
Orta-İyi CB 2,50 68  – 75
Orta CC 2,00 60  – 67
Başarısız FF 0,00 0 – 59
Geçer YT - -
Kalır YZ - -
Muaf MU - -
Mazeretli MZ - -
Devamsız DZ 0,00 -
Sınava Girmedi GR 0,00 -
(2) Başarı notu tablosuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış

sayılır.
b) Bir dersten DZ, GR, FF ve YZ notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmamış

sayılır.
c) Yarıyıl içinde derslere devam koşulunu sağlamayan öğrencilere DZ notu verilir. Bu

öğrenciler, genel ve bütünleme sınavına alınmaz.
ç) Genel ve bütünleme sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrenciye,

yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan GR notu verilir.
d) DZ ve GR notları, FF gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.
e) YT notu, kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.
f) YZ notu, kredisiz derslerin başarısızlık notu olarak verilir.
g) MU notu, muafiyet sınavı uygulanan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
ğ) MZ notu, Yönetim Kurulunca geçerli görülen mazereti nedeni ile genel sınava gire-

meyen öğrencilere verilir.
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Akademik ortalama
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl akademik ortalaması ve genel

akademik ortalaması hesaplanarak belirlenir. Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun kat-
sayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir.

(2) Yarıyıl akademik ortalaması, öğrencinin o yarıyılda programına aldığı bütün ders-
lerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.

(3) Genel akademik ortalama ise, öğrencinin öğrenimi süresince programına aldığı bü-
tün derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlarının toplamının,
alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.

(4) Akademik ortalama hesaplanmasında bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak
yürütülür. Yandal dersleri ile öğretim programında yer almasına rağmen YT, YZ ve MU notları
alınan dersler akademik ortalama hesabında dikkate alınmaz. Çift anadal derslerinin akademik
ortalama hesabında ne şekilde dikkate alınacağı Senato tarafından belirlenir. Öğrencinin tekrar
ettiği dersler olması halinde, o derslerden aldığı en son not akademik ortalamalarına katılır.

Ders tekrarı
MADDE 31 – (1) Bir dersten DZ, GR, FF ve YZ notlarından birini alan öğrenci, o

dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadır. Ancak tekrarlanan derslerin yarıyıl ders
programlarında çakışması halinde, öğrenci bu derslerden birini Yönetim Kurulu kararıyla al-
mayabilir.

(2) Başarısız olunan ders seçmeli ders ise öğrenci bu dersin yerine, gerekçeli olarak
Yönetim Kurulu kararıyla, ders alma ve bırakma günleri sonuna kadar başka seçmeli dersleri
alabilir. Öğrencinin başarısız olduğu bu seçmeli ders, yerine başka bir seçmeli ders almadıkça,
üzerinden silinmez.

(3) Öğrenciler genel akademik ortalamalarını yükseltmek amacıyla bulundukları yarı-
yılda almaları gereken derslere ek olarak, daha önce aldıkları ve başarılı sayıldıkları dersleri
de, kredi sınırları içinde tekrarlayabilir. Tekrarlanan derslerde en son alınan not geçerli olup,
akademik ortalamalara bu not dahil edilir.

Yüksek onur ve onur öğrencileri
MADDE 32 – (1) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, bütün derslerini almış ve başarmış

olan öğrencilerden  o yıla ait akademik ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar Onur Öğrencisi,
3,50-4,00 arasında olanlar ise Yüksek Onur Öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, Dekan-
lıkça her eğitim öğretim yılı sonunda ilan edilir. Öğrencilerin başarı belgeleri Dekanlık tara-
fından kendilerine verilir.

İlişik kesme
MADDE 33 – (1) Öğrencinin;
a) Psikiyatrik hastalıklar nedeni ile öğrenimine onsekiz aydan daha fazla ara vermek

zorunda kalmış ve bu süre sonunda tedavi edilemeyeceği sağlık raporları ile belgelendirilmiş
olması,

b) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası almış olması,

c) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi durumlarında Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(2) 8 inci maddede belirtilen koşulların oluşması halinde öğrencilerin ilişikleri kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet koşulları
MADDE 34 – (1) Aşağıdaki koşulları yerine getiren öğrenci öğrenimini tamamlamış

ve mezuniyeti için gerekli koşulları sağlamış sayılır.
a) Kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları

ve stajları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak,
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b) Eğitim-öğretim programının gerektirdiği minimum krediyi almak,
c) Genel akademik ortalaması en az 2,00 olmak.
Diplomalar
MADDE 35 – (1) Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere; ilgili mevzuat hükümlerine

göre ilgili programın diplomaları verilir.
(2) Fakülte eğitim-öğretim programının mezuniyet için öngördüğü koşulları sağlayan

öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır. Lisans diploması, Dekan ve Rektör tarafından
imzalanır. Lisans diploması hazırlanıncaya kadar öğrencilere, Dekanın imzası bulunan geçici
mezuniyet belgesi verilebilir.

Önlisans diploması
MADDE 36 – (1) Fakülteye kayıtlı öğrencinin önlisans diploması alabilmesi veya bir

meslek yüksekokuluna intibak ettirilmesi; ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Önlisans
diploması, Dekan ve Rektör tarafından imzalanır. Önlisans diploması hazırlanıncaya kadar öğ-
rencilere, Dekanın imzası bulunan geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

Mezuniyet derecesi
MADDE 37 – (1) Kayıtlı oldukları bölümlerin ilgili öğretim planına göre öğrenimlerini

tamamlayarak diploma alan öğrencilere, ayrıca, öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, başarı
katsayısını, devam ettikleri bölüm, dal ve benzeri ile aldıkları ders, proje, laboratuvar, bitirme
çalışması gibi çalışmaları başarı notları ile birlikte gösteren bir öğrenim belgesi, diploma eki
verilir.

(2) Öğrenim belgesinde mezuniyet derecesi; genel akademik ortalaması 3,50-4,00 olan
öğrenciler için yüksek onur öğrencisi, genel akademik ortalaması 3,00-3,49 olan öğrenciler
için onur öğrencisi olarak belirtilir. Genel akademik ortalaması 2,00-2,99 olan öğrenciler için
mezuniyet derecesi belirtilmez.

ALTINCI BÖLÜM
Mazeretler ve İzinli Sayılma

Mazeretler
MADDE 38 – (1) Öğrencinin mazeretli izinli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin

varlığı halinde Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli neden-
lerin, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren on beş gün içinde De-
kanlığa bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Öğrencilerin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmeleri için sağlık raporu almaları
zorunludur. Öğrenciler raporlu oldukları süre içinde derslere ve sınavlara giremez, girmiş ol-
dukları derslerin yoklamaları ve sınavların notları geçersiz sayılır.

(3) Ayrıca hangi nedenle olursa olsun öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi nedeniyle
askere alınması, tutuklu bulunması ve tutukluluğunun takipsizlik kararı ile veya beraat etmesi
suretiyle sona ermesi ve/veya öğrencilik sıfatının kaldırılmasını gerektirmeyen mahkumiyet
durumlarında da öğrenci Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır.

(4) Bir yarıyılda mazeretli olunan toplam süre 22 nci maddede belirtilen devamsızlık
sınırlarını aşarsa, öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan, o yarıyıl için öğrenci Yönetim Ku-
rulu kararıyla mazeretli izinli sayılır. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

İzinler
MADDE 39 – (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim öğre-

timlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya
çıkması halinde Yönetim Kurulu kararı ile iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrenci eğitim-
öğretim süresi içinde bu imkandan bir kez yararlanabilir. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi
için yarıyıl başlangıcından önce Dekanlığa başvurması gerekir. Bu 25 inci maddede öngörülen
öğrenci değişim programları eğitim-öğretimin bir parçası olup, izinden sayılmaz.

(2) Öğrenci katkı payları eğitim-öğretim yılı için belirlendiğinden bir yarıyıl veya farklı
eğitim-öğretim yıllarının birbirini izleyen iki yarıyılı için izinli sayılan öğrenciler, katkı pay-
larını ödemeye devam eder. İzinli sayılan süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri
MADDE 40 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliği hükümleri uygulanır.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 41 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Adresi değişen öğrenci yeni adresini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek

zorundadır. Adresi değiştiği halde bildirmeyen veya yanlış ve/veya eksik adres veren öğrencinin
mevcut adresine yapılan tebligat öğrencinin kendisine yapılmış sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 43 – (1) 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent

Ecevit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2017-2018 eğitim-öğretim yılından önce Üniversitenin Sağ-

lık Yüksekokuluna kayıtlı öğrenciler, 43 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Bülent Ecevit
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
—— • ——

Kadir Has Üniversitesinden:
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/10/2006 tarihli ve 26311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has
Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, Üniversitenin
kadrolu profesörleri arasından en çok üç kişiyi kendi rektörlük görev süresiyle sınırlı olmak
kaydıyla rektör yardımcısı olarak atar. Rektör, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yar-
dımcılarından birisini yerine vekil olarak bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni
bir Rektör atanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/10/2006 26311

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/3/2011 27874
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL DEVLET 
KONSERVATUVARI HAZIRLIK VE LİSANS ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İs-

tanbul Devlet Konservatuvarında yürütülen hazırlık ve lisans öğretimi ile bu süreçte uygula-
nacak ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konser-
vatuvarında yürütülen, hazırlık ve lisans eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabul ve kayıt
işlemleri ile hazırlık ve lisans öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme ve değerlendirme,
diploma, izin, akademik danışmanlık, kayıt silme, ayrılma ve diğer işlemlere ilişkin hükümleri
kapsar.

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

nununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki dönemlerin başlama ve bitiş tarihleri

ile kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli etkinliklere ait tarihleri içeren çizelgeyi,
b) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi çerçevesinde hesaplanan ve yıllık aka-

demik çalışma içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren krediyi,
c) ÇAP: Çift ana dal programını,
ç) Danışman: Öğrencilere, öğretim ve ders alma işlemleri gibi üniversite öğretim prog-

ramlarıyla ilgili sorunlar konusunda yardımcı olmak amacıyla görevlendirilmiş öğretim ele-
manını,

d) Değişim programı: Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yük-
seköğretim kurumları ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konserva-
tuvarı arasında yapılan değişim programlarını,

e) DNO: Dönem akademik not ortalamasını,
f) GNO: Genel akademik not ortalamasını,
g) Konservatuvar: MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarını,
ğ) Konservatuvar Kurulu: MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Ku-

rulunu,
h) Konservatuvar Yönetim Kurulu:  MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Yönetim

Kurulunu,
ı) Müdür: MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Müdürünü,
i) Öğrenci işleri birimi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Kon-

servatuvarı programlarında kayıtlı öğrencilere ilişkin işlemlerin yürütüldüğü, Konservatuvar
Müdürlüğüne bağlı öğrenci işleri birimini,

j) Rektör: MSGSÜ Rektörünü,
k) Senato: MSGSÜ Senatosunu,
l) Üniversite (MSGSÜ): Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,
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m) Üniversite Yönetim Kurulu: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yönetim Ku-
rulunu,

n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kabul ve Kayıt Esasları ve İlişik Kesme

Öğrenci kontenjanları ve niteliklerinin belirlenmesi
MADDE 4 – (1) Öğrenci alınacak öğretim programlarının kontenjanları; Konservatuvar

Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ile YÖK tarafından belirlenir.
(2) Öğrenci adaylarında aranacak genel ve özel koşullar; özel yetenek sınavlarının, ni-

teliği, yürütülmesi, yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilanına ilişkin esaslar Konser-
vatuvar Kurulu önerisi ile Senato tarafından onaylanan esaslara göre belirlenir. Bu esaslar,
Konservatuvar Kurulu tarafından hazırlanan giriş yetenek sınavları kılavuzu ile adaylara du-
yurulur.

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Konservatuvara bağlı öğretim programlarına öğrenci olarak kabul edi-

lebilmek için, kayıt kabul koşullarını taşıyan adaylar, her bir öğretim programı için Konserva-
tuvar Yönetim Kurulunca belirlenen sınav jürileri tarafından yapılan özel yetenek sınavlarında
başarılı olmak zorundadır.

(2) Sınav jürileri tarafından başarılı bulunan adaylar, başarı seviyesine göre sıralanır
ve öğretim programlarının kontenjanları dahilinde hazırlık sınıfına veya lisans programına
kayıt olmaya hak kazanır.

Özel yetenek sınavı
MADDE 6 – (1) Özel yetenek sınavı; eleme sınavı, düzey sınavı ve fark dersleri sınavı

aşamalarından oluşur.
(2) Eleme sınavı; ilgili öğretim programının özelliğine göre bir veya birden fazla aşa-

malı yapılabilir.
(3) Eleme sınavında başarılı olanlar ile orta öğretimini Konservatuvarda veya dengi di-

ğer konservatuvarlarda tamamlayanlar düzey sınavına girerler.
(4) Düzey sınavı; ilgili öğretim programının özelliğine göre sanat ve/veya bilim dalı

derslerinden yapılır.
(5) Fark dersleri sınavı; orta öğretimini Konservatuvarda veya dengi diğer konservatu-

varlarda tamamlamayan adaylar için başvurulan öğretim programının özelliğine göre ilgili
derslerden yapılan sınavdır. Düzey sınavından başarılı bulunan ve fark dersleri sınavına girmeye
hak kazanan bu adaylar, bu sınav kapsamında yapılan tüm sınavlardan da başarılı olmak zo-
rundadır.

(6) Eleme, düzey ve fark dersleri sınavında başarı notu, sayısal değer olarak 100 üze-
rinden 70’tir.

Kayıt işlemleri ve kesin kayıt
MADDE 7 – (1) Özel yetenek sınavları sonuçlarına göre kabul edilen öğrencilerin kayıt

işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğrenci işleri birimi tarafından yapılır.
(2) Konservatuvara kesin kayıt yaptırmak için Senato tarafından belirlenen belgeler is-

tenir.
(3) Öğrenciler, kesin kayıt işlemlerini kendileri yaparlar. Öğrenciler Senatonun belir-

lediği istisnai durumlarda belirledikleri vekillerince de kayıt işlemlerini yaptırabilirler.
(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı kabul edilir. Askerlik ve adli sicil kaydına ilişkin

durumları hakkında ise öğrenci adaylarının beyanına dayanılarak işlem yapılır.
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(5) Akademik takvimde belirlenen ve duyurulan süre içinde kesin kaydını yaptırmayan
adaylar öğrencilik haklarından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(6) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Konservatuvara kayıt hakkı ka-
zanmış olanların belirlenmesi hâlinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulun-
dukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil
tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır.

E-posta adresi
MADDE 8 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Üniversitenin Bilgi

İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya Konservatuvar-
daki eğitim-öğretim ile ilgili duyurular bu e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür. Bu
e-posta adresine gönderilen duyurular öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

(3) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin e-posta
adresleri iptal edilir.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 9 – (1) Her türlü bildirim, Üniversiteye kayıt anında bildirdiği adrese veya

kayıt esnasında öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak veya Üniversitenin
internet sitesinde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri hâlde, bunu kay-
dettirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, Üniversitede mevcut
adreslerine bildirimin yapılması hâlinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Öğrenci kimlik kartı
MADDE 10 – (1) Konservatuvara kesin kaydını yaptıran öğrencilere Rektörlük tara-

fından Konservatuvarın öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir.
Kimlik kartında öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(2) Konservatuvardan ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci
kimlik kartları geri alınır ve dosyalarında saklanır.

(3) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde, başvurusu üzerine öğrenciye Senato tarafın-
dan belirlenen esaslara göre yeniden kimlik kartı verilir.

Yatay, dikey, kurum içi ve kurum dışı geçişler
MADDE 11 – (1) Konservatuvara bağlı öğretim programlarına, yurt içinde veya dışın-

daki diğer üniversitelerin eşdeğer öğretim programlarını izleyen öğrencilerin yapacağı yatay
geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile YÖK
ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Yatay ve dikey geçişlere ait kontenjanlar ve intibak koşulları ilgili programların ya-
zılı önerilerine dayanılarak Konservatuvar Yönetim Kurulunca belirlenir.

(3) Yatay geçişlerde alınacak öğrencilere ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belir-
lenir.

(4) Kurum içi programlar arasında yapılan geçişler ve bu geçişlere ilişkin hususlar Kon-
servatuvar Kurulunca hazırlanan ve Senatoca onaylanan esaslara göre yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 12 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hüküm-

leri uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücret-
leri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.
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(2) Mazeretleri Konservatuvar Yönetim Kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde
katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez
ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları dönemin eği-
tim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun
olanların o dönemle ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(4) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan
öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler ara-
sındaki ikili anlaşmalarla belirlenir.

(5) Disiplin cezası nedeniyle okuldan uzaklaştırılan öğrenciler katkı paylarını ödemek
zorundadır. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dö-
nemlerde kayıt yaptırmaları hâlinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı
payı ve öğrenim ücretini ödemez.

Konuk öğrenci
MADDE 13 – (1) Konuk öğrenci, ulusal veya uluslararası öğrenci değişim programları

veya yurt içi ya da yurt dışındaki diğer devlet konservatuvarı veya dengi üniversiteler arası
protokoller kapsamında, yurt içi veya yurt dışındaki bir devlet konservatuvarından veya dengi
bir yükseköğretim kurumundan Konservatuvara belli bir dönem öğretim görmek için gelen ve-
ya Konservatuvardan belli bir dönem öğretim görmek için yurt içi veya yurt dışındaki başka
bir devlet konservatuvarına veya dengi bir yükseköğretim kurumuna giden öğrencidir.

(2) Konuk öğrenciler ile ilgili esaslar; ilgili mevzuat ve YÖK tarafından belirlenen il-
keler doğrultusunda Senatoca belirlenir.

Engelli öğrenciler
MADDE 14 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelendirilmiş olan

engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak
engelli olması nedeniyle öğrencinin, herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük
çekmesi durumunda, danışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla söz konusu güç-
lüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar ve düzenlemeler yapılarak öğrencinin
dersi alması sağlanır. Öğrencinin dersin gereklerini yapılan uyarlamalara rağmen yerine geti-
rememesi halinde, Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile o derse eşdeğer olan bir başka
ders alır.

(2) Konservatuvara kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek
zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, dersi
veren öğretim elemanının onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip öğrenciye uygun hale
getirilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ve
yazmaya yardımcı kişi veya araçlar sağlanır.

Danışmanlar
MADDE 15 – (1) Öğrencilere, Konservatuvara kayıt yaptırmalarından itibaren bir ay

içerisinde ilgili bölüm başkanlığı tarafından, ilgili bölümün kadrolu öğretim üyeleri arasından
bir akademik danışman görevlendirilir. Zorunlu durumlarda Konservatuvar Kurulu onayı ile
doktora veya sanatta yeterlik unvanına sahip kadrolu öğretim elemanları arasından da danışman
atanabilir.

(2) Danışmanlar; öğrencinin öğretimi süresince, her dönem alacağı derslerin belirlen-
mesinde ve öğrenci ile ilgili diğer akademik konularda rehberlik yapmakla yükümlüdürler.

(3) Danışmanların görev ve sorumlulukları ilgili mevzuat hükümlerine göre Konser-
vatuvar Kurulu önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslar ile
düzenlenir.

(4) Danışmanlık ve rehberlik süreçlerinin eksiksiz yürütülmesinden ilgili bölüm baş-
kanları sorumludur.
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Kayıt yenileme
MADDE 16 – (1) Öğrenci; her dönem başında akademik takvimde belirlenen süreler

içinde, ilgili mevzuat çerçevesinde öğrenim ücretini/katkı payını yatırır ve kayıt yenileme iş-
lemini yapar. Gerekli hâllerde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından bu sürelerde değişiklik
yapılabilir.

(2) Mazeretleri ekonomik nedenler ya da eğitime devam etmesine engel bir sağlık so-
runu olan ve bunu belgeleyebilen ve bu mazeretleri Konservatuvar Yönetim Kurulunca kabul
edilenler hariç, süresi içinde öğrenim ücretini/katkı payını yatırmayan ve kayıt yenileme işle-
mini tamamlamayan öğrenci o dönemde ders alamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Kayıt yenilenmeyen dönem, öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenci değişim programlarına katılan ve ilgili dönemde başka bir yükseköğretim
kurumunda bulunan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde belirlenen süre-
lerin dışında da Konservatuvar Kurulu kararı ile yapılabilir.

(4) Kayıt yenileme işlemleri öğrenci otomasyon programı ile düzenlenir. Öğrenci, oto-
masyon programında kayıt yenileme işlemlerini, internet üzerinden ve akademik takvimde be-
lirtilen süreler içerisinde yapar.

(5) Kayıt yenileme işleminin tamamlanması için akademik takvimde belirtilen süreler
içerisinde öğrenci danışmanı tarafından kayıt işlemlerinin onaylanması gerekir.

(6) Kayıt yenileme için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya yanlış ve eksik
beyanda bulunan öğrencilerin kayıt işlemleri iptal edilir; haklarında, 18/8/2012 tarihli ve 28388
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine göre işlem yapılır.

İzinler ve kayıt dondurma
MADDE 17 – (1) İzin, öğrencilerin Konservatuvar Kurulu onayı ile geçici bir süre için

kayıtlı oldukları programa/programlara ara vermeleridir. İzin başvurusu yapmak için başvuru
tarihinde öğrencinin kayıtlı veya izinli ise izinli olma halinin devam ediyor olması zorunludur.
İzinli öğrencilerin tüm hakları saklı tutulur. Hazırlanan belgelerde öğrencilerin izinli oldukları
belirtilir. Konservatuvar Kurulu kararı ve YÖK tarafından tespit edilen haklı ve geçerli nedenler
ile öğrenciye bir defada en çok iki dönem süre olmak üzere, toplamda normal öğretim süresinin
en çok yarısı kadar izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci öğretimine devam edemez ve izinli
olduğu dönemi izleyen sınav dönemindeki, dönem sonu sınavlarına giremez.

(2) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması
gibi önceden öngörülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle dönem süresi içinde de izin verilebilir.
Belirtilen nedenlerin sınav döneminde ortaya çıkması hâlinde, aynı usulle işlem yapılır. Dönem
içinde izin verilmesi hâlinde, öğrenci dönem başından itibaren izinli sayılır.

(3) İzin için öğrencinin, olayın vuku bulmasından itibaren en geç 30 gün içinde, Mü-
dürlüğe başvurarak olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur.

(4) Dönem içinde izin verilmesi hâlinde, öğrenci dönem başından itibaren izinli sayılır.
Ekonomik nedenler ve Konservatuvar Kurulunca kabul edilebilecek diğer nedenlerle izin, an-
cak dönem başında verilebilir. Bu durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve
belgelenmesinin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonraki 30 gün içinde yapılması zorunludur.
Ani hastalık ve beklenmedik hâller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular iş-
leme konulmaz.

(5) Öğrenci, izninin bitiminde, izne ayrıldığı öğretim döneminden başlayarak öğrenci-
liğe devam eder.

(6) YÖK tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenler ile senatoda onaylanan diğer
nedenlere dayalı izinler, kararda belirtilmek şartıyla öğretim süresinden sayılmaz.
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(7) Psikolojik rahatsızlıklar nedeni ile tüm öğretim süresi içinde devamsızlığı iki yılı
aşan ve bu durumunu bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendiren öğren-
cilerden, öğretimlerine devam etmek istedikleri takdirde, tedavi görerek sağlıklı olduklarına
dair yeni bir sağlık raporu almaları istenir. Bu rapor, Konservatuvar Kurulunca incelendikten
sonra, öğrencinin öğretimine devam edip edemeyeceğine karar verilir.

Özel izin
MADDE 18 – (1) Öğretim dönemi içinde; belirli bir süre atölye çalışması, sergi, konser,

sempozyum, konferans, spor, festival gibi sosyal gelişimine ve öğretimine katkısı olacak Üni-
versite dışı etkinliklere katılmak üzere Konservatuvar Yönetim Kurulu kararıyla izin verilen
ve katıldıklarını belgeleyen öğrencilerin devamları, izin süresi öğretim süresinden düşüldükten
sonra kalan süre üzerinden değerlendirilir. Bu öğrencilerin sınav, ödev teslim ve benzeri hakları
saklı tutulur.

(2) Dönem sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı kazandıkları hâlde özel izinli olarak
Üniversite dışındaki bir etkinliğe katıldıkları için dönem sonu ve bütünleme sınavına giremeyen
öğrencilerin mazeretlerinin Konservatuvar Yönetim Kurulunca kabulü durumunda bu öğren-
cilerin dönem sonu ve bütünleme sınavı veya dönem sonu ve bütünleme sınavı yerine geçecek
ödev teslimi ve benzeri hakları kullanma zamanı Konservatuvar Yönetim Kurulunca belirlenir.

Kayıt sildirme/ilişik kesme
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerle öğrencilerin Konservatuvar Yönetim

Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir :
a) Kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olmak.
b) 22 nci maddede belirtilen hazırlık sınıfı başarı koşullarını sağlayamamak.
c) Azami süresi içinde lisans programında verilen öğretimini tamamlayamamak.
ç) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Konservatuvardan

çıkarma cezası almak.
d) Konservatuvara kayıt-kabul koşullarının yerine getirilmediği sonradan anlaşılmak

veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin veya verilen bilgilerin yanlış ya da eksik olduğu tespit
edilmiş olmak.

(2) Kesin kayıt ve/veya kayıt yenileme süreci tamamlanmadan kaydını sildiren öğren-
cinin o dönem için ilgili mevzuat çerçevesinde alınan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti Kon-
servatuvar Yönetim Kurulu kararı ile iade edilir. Daha önceki dönemlere ait ödenmiş olan öğ-
renci katkı payı/öğrenim ücreti varsa bu miktar iade edilmez, yalnızca ortaöğretim diploması
geri verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri
MADDE 20 – (1) Konservatuvarda öğrenciler, 2547 sayılı Kanunda belirtilen ilke ve

esaslara göre hazırlık ve lisans düzeyinde öğrenim görürler.
(2) Konservatuvar, öğretim programlarındaki farklılıklar nedeni ile bu Yönetmelik çer-

çevesinde Konservatuvar Kurulu önerisi ve Senatonun kararı ile öğretim ve sınav esasları be-
lirlenebilir.

Hazırlık sınıfı, öğretim süresi ve devam yükümlülüğü
MADDE 21 – (1) Hazırlık sınıfı; kayıtlı olunan öğretim programının özelliğine göre,

hazırlık 1 inci sınıf ve/veya hazırlık 2 nci sınıflarını içeren ve öğrencileri Konservatuvara bağlı
lisans programlarına hazırlayan düzeydir.
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(2) Hazırlık 1 inci ve hazırlık 2 nci sınıflarının her birinde öğretim süresi ikişer yarı-
yıldır.

(3) Öğrenciler; zorunlu sanat/bilim dersleri ve seçmeli derslerin %70'ine, zorunlu sanat
dalı ve bilim dalı derslerinin %80'ine devam etmek zorundadır.

Hazırlık sınıflarında değerlendirme, başarı tespiti ve lisansa geçiş
MADDE 22 – (1) Hazırlık sınıflarında başarı, bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde

yer alan sınav ve başarı tespitine ilişkin hükümlere göre değerlendirilir.
(2) Sanat/bilim dersleri ile kültür derslerinden ve sanat dalı ve bilim dalı derslerinden

başarılı olamayan öğrenciler her akademik yıl içinde sadece bir yarıyıl bu dersleri tekrar etme
hakkına sahiptir.

(3) Öğrenciler; hazırlık 1 inci sınıfından hazırlık 2 nci sınıfına ve hazırlık 2 nci sınıfın-
dan lisans programına, bu sınıflarda yükümlü oldukları tüm derslerden başarılı olması duru-
munda geçebilirler.

(4) Hazırlık sınıflarında iki yarıyıl üst üste başarısız olan veya toplam altı yarıyılda ha-
zırlık sınıfını başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin kayıtlı oldukları programla ilişikleri ke-
silir.

Lisans öğretim düzeyi
MADDE 23 – (1) Lisans; ortaöğretime dayalı, sekiz yarıyıllık programı kapsayan yük-

seköğretim düzeyidir. Bu öğretimi başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.
Yan dal programı
MADDE 24 – (1) Herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden isteyenlere kendi lisans

programına ek olarak bir yan dal programı izleme izni verilebilir. Yan dal programı, ayrı bir li-
sans programı değildir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciye bir sertifika verilir.

(2) Yan dal programı açılması, hangi bölümler arasında yapılabileceği, yan dal seçmek
isteyen öğrencilerde aranacak şartlar, başarı ve kredi koşulları; ilgili bölüm/anasanat/anabilim
dalının gerekçeli önerisi, Konservatuvar Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Yan dal programlarıyla ilgili esaslar, Konservatuvar Kurulu tarafından hazırlanır ve
Senatoca onaylanır.

Çift ana dal programı
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin kayıtlı oldukları lisans programlarının yanı sıra, öngö-

rülen koşulları taşıması kaydı ile kendi lisans programına ek olarak çift ana dal programına
kayıt olmasına ve ikinci bir lisans diploması almasına izin verilebilir.

(2) ÇAP açılması, ilgili bölüm/anasanat/anabilim dalının gerekçeli önerisi, Konserva-
tuvar Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) ÇAP bu programda yer alan bölümlerin iş birliği ile yürütülür.
(4) ÇAP ile ilgili esaslar, Konservatuvar Kurulu tarafından hazırlanır ve Senatoca onay-

lanır.
Uluslararası ortak lisans programı
MADDE 26 – (1) Bölümler, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğ-
retim Programlarına Dair Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olmak kay-
dıyla, ilgili bölüm/anasanat/anabilim dalının gerekçeli önerisi, Konservatuvar Kurulunun kararı
ve Senatonun onayı ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ortak lisans programları
açabilirler.

Öğrenci değişim programları
MADDE 27 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversite arasında ya-

pılan anlaşma ve ilgili mevzuat uyarınca, öğrenci değişim programları çerçevesinde, iki dönemi
aşmamak kaydıyla, yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir.
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(2) Değişim programından yararlanıldığı sürede öğrencilerin Üniversitedeki kaydı de-
vam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim
kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların kredileri, ilgili bölüm/anasanat/anabilim dalının
önerisi ve Konservatuvar Kurulunun kararı ile kayıtlı olunan diploma programındaki yüküm-
lülüklerin yerine sayılabilir.

(4) Öğrencinin değişim programına katılarak aldığı derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı
olduğu programın toplam kredisinin üçte birinden fazla olamaz.

(5) Değişim programlarına başvuru koşulları, kabul şartları ve ders başarı notlarının
Üniversitedeki başarı durumuna nasıl yansıtılacağı ile ilgili esaslar, Konservatuvar Kurulu ta-
rafından hazırlanır ve Senatoca onaylanır.

Öğretim dili
MADDE 28 – (1) Konservatuvarda öğretim dili Türkçedir. Ancak, bölüm/anasanat/ana-

bilim dalı başkanlıklarının teklifi, Konservatuvar Kurulu kararı ve Senato onayıyla, mesleğe
yönelik yabancı dilde seçmeli dersler açılabilir.

Öğretim dönemleri
MADDE 29 – (1) Bir öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluşur. Ders-

ler dönem olarak düzenlenir.
(2) Güz ve bahar döneminin normal süresi en az on dört haftadır. Gerekli hâllerde bu

süre Senatoca değiştirilebilir. Ara sınavlar ve diğer dönem içi ölçme ve değerlendirme çalış-
maları bu süreler içindedir, ancak dönem sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışında tutulur.

Akademik takvim
MADDE 30 – (1) Akademik takvim, bir eğitim-öğretim yılındaki dönemlerin başlama

ve bitiş tarihleri ile kayıt, kayıt yenileme, katkı payı ödeme ve sınav tarihleri gibi önemli et-
kinliklere ait tarihleri içerir.

(2) Akademik takvim; Konservatuvar Kurulunun yazılı önerisi doğrultusunda Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanır, bir önceki öğretim yılı sona ermeden Senatonun kararı
ile kesinleşir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Üniversitenin internet sayfasında ilan edi-
lir.

(3) Akademik takvimin hazırlanma ve onay tarihi bir önceki akademik takvimde belir-
tilir.

Öğretim süresi
MADDE 31 – (1) MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarında lisans düzeyinde öğre-

nim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınacak azami süreler; dört yıllık
lisans için yedi yıldır. Öğrencilerin, hazırlık programlarında geçirdiği süreler, lisans dönemi
öğretim süresine sayılmaz.

Ders başarısı
MADDE 32 – (1) Öğretim planlarında sırasıyla 60 AKTS, 120 AKTS ve 180 AKTS

değerinde dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler; sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf
öğrencisi olarak tanımlanır.

Öğrenci disiplin işleri
MADDE 33 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında, Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Öğrenci işleri
MADDE 34 – (1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, devam, izin alma, ilişik kesme,

nakil yolu ile kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay ve konservatuvar
içi geçişler, sınav, not ve benzeri işlemleri, öğrenci işleri birimince yürütülür.
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Öğretim planları
MADDE 35 – (1) Konservatuvarın öğretim programlarındaki öğretim faaliyetleri; ilgili

mevzuat ve anasanat/anabilim dallarının gerekçeli önerisi, Konservatuvar Kurulu kararı ve Se-
nato tarafından onaylanan öğretim planına göre yapılır.

(2) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, ilgili bölüm/anasanat/anabilim da-
lının gerekçeli önerisi, Konservatuvar Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile öğretim plan-
larına yeni ders konabilir veya kaldırılabilir. Konservatuvar Kurulu kararı ile öğretim planla-
rındaki dersler açık veya kapalı tutulabilir. Ancak mevcut planlardaki derslerin kredileri, ders
kodları, adları ve türü -zorunlu, seçmeli- değiştirilemez.

(3) Ortak zorunlu dersler, zorunlu dersler ve seçmeli dersler ve bu derslerin, eğer varsa
ön koşulları öğretim planlarında belirtilir.

(4) Öğretim planlarında alınması gerekli toplam kredinin en az %25’i seçmeli dersler-
den oluşur.

(5) Senato tarafından belirlenen öğretim planları, izleyen öğretim döneminin başından
itibaren uygulamaya konulur.

Dersler
MADDE 36 – (1) Derslerin süresi dönemlik olarak düzenlenir. Bir ders; teori, proje,

resital, seminer gibi bileşenlerin birinden ya da birden fazlasından oluşabilir. Ders başarı notu
bir ders için tek not ile belirtilir.

(2) Derslerin özellikleri göz önüne alınarak gruplandırılma şekilleri şunlardır:
a) Ortak zorunlu dersler.
b) Zorunlu dersler.
c) Seçmeli dersler.
(3) Yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü

gösteren AKTS kredileri, ilgili bölüm/anasanat/anabilim dalının gerekçeli önerisi, Konserva-
tuvar Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Dersler, diğer derslerden bir ya da birden fazlasının başarılmış ya da belirli bir kre-
dinin tamamlanmış olması gibi ön koşul veya koşullara bağlanabilir.

(5) Bölüm/anasanat/anabilim dalı başkanlıklarınca düzenlenen haftalık ders programları
Konservatuvar müdürlüğü tarafından onaylanır, bölüm/anasanat/anabilim dalı başkanlıklarınca
ilan edilir.

(6) Gerekli hâllerde ilgili bölüm/anasanat/anabilim dalının gerekçeli önerisi, Konser-
vatuvar Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile dersler, Üniversite binaları ve çalışma saatleri
dışında ya da tatil günlerinde yapılabilir.

Ortak zorunlu dersler
MADDE 37 – (1) Ortak zorunlu dersler; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II; Türk

dili I, II ve yabancı dil dersleridir.
(2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II; Türk dili I, II derslerinden her biri 2 AKTS

olmak üzere iki dönem olarak programlanır ve uygulanır.
(3) Lisans programları için, yabancı dil dersleri 2 AKTS olmak üzere dört dönem olarak

programlanıp uygulanabileceği gibi, ilgili bölüm/anasanat dalının gerekçeli önerisi, Konser-
vatuvar Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile 4 AKTS olmak üzere iki dönem olarak da
programlanıp uygulanabilir.

Zorunlu dersler
MADDE 38 – (1) Zorunlu dersler, ilgili anasanat/anabilim dalına kayıtlı tüm öğrenci-

lerin almakla yükümlü olduğu derslerdir.
(2) Öğretim planlarında, ortak zorunlu dersler hariç, lisans programlarında en fazla 164

AKTS değerinde zorunlu ders yer alır.
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(3) Zorunlu dersler öğretim programında belirlenen dönemde açılır. Ancak, diğer ders-
lerin ön koşulu olan ve başarısız olunması durumunda öğrencinin öğretim süresinin uzamasına
neden olan dersler, öğretim programında bir sakınca teşkil etmemesi hâlinde, Konservatuvar
Yönetim Kurulu kararıyla hem güz hem bahar dönemlerinde açılabilir.

(4) Zorunlu derslere kontenjan sınırlaması getirilemez. Ancak sınıf mevcudunun yüksek
olduğu durumlarda, aynı kodlu ders birden fazla şube olarak açılabilir. Bu durumda, dersi al-
ması zorunlu olan öğrenci sayısı göz önünde tutularak her bir şube için kontenjan belirlene-
bilir.

(5) Birden fazla şube olarak açılan zorunlu derslerin, her bir şubesi farklı bir öğretim
elemanının sorumluluğunda yürütülebilir. Farklı şubelerdeki değerlendirmeler sınav, ödev ve
benzeri anasanat/anabilim dalı başkanlıkları kararınca ortak veya ayrı yapılabilir.

Seçmeli dersler
MADDE 39 – (1) Seçmeli dersler, ilgili bölüme kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yü-

kümlü olmadığı, ancak ilgili formasyonun elde edilebilmesi için, öğrencinin uzmanlaşmak is-
tediği alana yönelik olan gerekli derslerdir.

(2) Öğrencilerin, lisans programlarında en az 60 AKTS değerinde seçmeli ders alabil-
meleri için programa kayıtlı öğrenci sayıları ve öğrencilerin uzmanlaşma alanları göz önünde
tutularak yeterli sayıda ders tanımlanır.

(3) Seçmeli derslerin kontenjanları ile açılma yeter sayıları, ilgili bölüm/anasanat/ana-
bilim dalının gerekçeli önerisi, Konservatuvar Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belir-
lenir ve akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihinden önce ilan edilir.

(4) Seçmeli dersin özelliğine göre bölüm içi/bölüm dışı kontenjan belirlenebilir.
(5) Öğretim planlarının bütünlüğü açısından, öğrencilerin oluşturulan seçmeli ders kü-

meleri içinden belirli sayıda veya kredi toplamında dersi seçmeleri istenebilir.
(6) Birbirlerinin devamı olan seçmeli derslere ön koşul konulabilir.
(7) Bir grup olarak belirlenmiş seçmeli derslerden bir veya bir kaç tanesi, bir zorunlu

dersin ön koşulu olarak belirlenebilir.
(8) Bölüm/anasanat/anabilim dalının gerekçeli önerisi, Konservatuvar Kurulunun kararı

ve Senatonun onayı ile, mesleğe yönelik yabancı dilde seçmeli dersler açılabilir.
Ders alma koşulu ve sınırı
MADDE 40 – (1) Öğrenciler ön koşulsuz ve ön koşulunu sağladıkları dersleri, ders

saatlerinin çakışmaması koşulu ile alır.
(2) Öğrenciler, ilgili bölüm/anasanat/anabilim dalı başkanlığı teklifi ve Konservatuvar

Kurulunun kararı olmadığı takdirde bir dönemde toplam 40 AKTS’den daha fazla kredide ders
alamaz.

(3) Ders alma sınırı, ilgili bölüm/anasanat/anabilim dalı başkanlığı teklifi, Konserva-
tuvar Kurulunun kararı ile üst sınırı 35 AKTS’ye kadar düşürebilir veya ortalaması 3,50’nin
üzerinde olan öğrenciler için üst sınırı 45 AKTS’ye çıkarabilir.

(4) Mezuniyet kredisine 45 kredi kalmış öğrenciler danışmanlarının onayı ile bir defaya
mahsus olmak üzere bir dönemde 45 AKTS kredi değerinde derse kayıt olabilir.

(5) Ortalaması 2,50’nin altında olan öğrenci, ortalamasını düzeltene kadar bir dönemde
en fazla 30 AKTS eşdeğeri derse kayıt olabilir.

Ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma
MADDE 41 – (1) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde ve danışmanı

rehberliğinde ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yapar.
(2) Konservatuvara birinci dönem -yarıyıl- kayıt yaptıran öğrenciler, öğretim program-

larında belirlenmiş derslere doğrudan yazılmış sayılırlar.
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(3) Birinci dönem derslerinin bir bölümünden muaf tutulan öğrenciler, başvurmaları
durumunda, birinci dönem ders kayıt veya ders ekle/bırak haftası içinde danışmanının onayı
ve anasanat/anabilim dalı başkanının kararı ile bir üst dönem veya sınıftan ders alabilirler.

(4) Öğretimlerine ikinci dönem -yarıyıl- başında başlamak durumunda olan öğrenciler
açılan birinci dönem derslerine ek olarak, ön koşulsuz ikinci dönem derslerini de alabilirler.

(5) Öğrenciler, öğretim gördüğü sınıf ve dönemde, öğretim planlarında belirtilen ve
normal döneminde açılan zorunlu dersleri öncelikli olarak almak zorundadır.

Ders tekrarı
MADDE 42 – (1) Öğrenci, FF veya FD notu ile başarısız olduğu zorunlu dersleri, öğ-

retim planlarında belirtilen ve normal döneminde öncelikli olarak en küçük sınıfın derslerinden
başlayarak yeniden almak zorundadır.

(2) Öğrenci FF veya FD notu ile başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar almak veya bu
ders yerine, kredisi en az bu ders kadar olan başka bir seçmeli dersi danışmanın onayı ile seç-
mek zorundadır.

(3) Bulunduğu döneme kadar ağırlıklı not ortalaması 2,50’nin altında olan öğrenci, al-
mış olduğu EE notunu yükseltmek için, EE notu aldığı dersi yeniden alabilir.

(4) Bir dersten EE veya FF notu alan ve bu dersi tekrar eden öğrenci devam zorunluluğu
hariç dersin tüm diğer ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri yükümlülüklerini yerine getir-
mek zorundadır.

(5) Tekrar edilen derslerde alınan en son not geçerlidir.
Öğretim yükümlülüğü
MADDE 43 – (1) Öğretim programında, yerine ders konulmadan kaldırılan zorunlu

bir dersten başarısız olan öğrencilerin o dersten yükümlülüğü kalkar ve öğrenciler mezuniyet
için gerekli toplam krediyi seçmeli ders alarak tamamlar.

Ders muafiyeti
MADDE 44 – (1) Öğrenciler;
a) Yatay ve dikey geçişlerde, intibak ettirildikleri dönemden önceki dönemlerdeki inti-

bak için yükümlü tutuldukları derslerin dışında, daha önce öğretim gördüğü yükseköğretim
kurumunda başarılı oldukları derslerden,

b) Kurum içi geçişte, daha önce öğretim gördüğü anasanat/anabilim dalında başarılı
oldukları derslerden,

c) Öğrenciler, daha önce öğretim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları
derslere eş ya da benzer içerikli derslerden muaf sayılmak üzere başvurabilirler; dersin ilgili
öğretim elemanının görüşü alındıktan sonra Konservatuvar Yönetim Kurulunun kararı ile bu
derslerden muaf sayılabilirler.

(2) Muafiyet başvurusunun, öğrenci tarafından akademik takvimde belirtilen ekle-bırak
haftasının ilk gününün bir iş günü öncesine kadar yapılması gerekir. Muafiyet tanınan dersler
ikinci kez alınamaz.

(3) Üniversite programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, istemeleri hâlinde, kayıt
yaptırdıkları öğretim yılının başında, Rektörlükçe düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sı-
navına girerek yabancı dil derslerinden muaf sayılabilirler.

(4) Yabancı dil derslerinden muaf sayılabilmek için, yabancı dil seviye tespit sınavından
DD veya daha üstü bir başarı notu almak zorunludur. Bu sınavdan alınan not ilgili yabancı dil
dersinin harf notu olarak geçer.

(5) Muafiyet sınavında aldığı notu yeterli bulmayan öğrenci, muafiyet başvurusunu geri
çekebilir ve ilgili derse kayıt olabilir.
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(6) Muafiyet son başvuru tarihinden sonra kayıt yaptırmak zorunda kalan öğrenciler,
akademik takvimde belirtilen bir sonraki dönemin ekle-bırak haftasının ilk gününün bir iş günü
öncesine kadar muafiyet başvurusu yapabilirler.

Bir döneme geçiş kredi sınırı
MADDE 45 – (1) Lisans programlarında, öğrencinin herhangi bir döneme başlayabil-

mesi için belirli bir krediyi tamamlaması istenebilir. Bu sınırlar; ilgili bölümün gerekçeli önerisi,
Konservatuvar Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

İnceleme ve araştırma gezisi
MADDE 46 – (1) Öğrenciler için; kayıtlı oldukları öğretim programlarının gereği ola-

rak, ilgili bölüm/anasanat/anabilim dalı başkanlığının önerisi ve müdürlüğün onayı ile görev-
lendirilecek bir öğretim elemanı başkanlığında inceleme ve araştırma gezileri düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Yükümlülükleri, Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

Derslere devam ve öğrenci yükümlülüğü
MADDE 47 – (1) Öğrenciler; izledikleri öğretim programında yer alan derslere ve bu

derslerin gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü ara sınav ve diğer akade-
mik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdür.

(2) Öğrenciler, sanat/bilim dalı derslerine ve sanat/bilim derslerine en az %80, diğerle-
rine en az %70 oranında katılmak zorundadır. Öğrencilerin derslere devamları dersi veren öğ-
retim elemanı tarafından izlenir.

Sınavlar
MADDE 48 – (1) Konservatuvarda uygulanan sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav,
b) Dönem sonu sınavı,
c) Bütünleme sınavı.
Ara sınav
MADDE 49 – (1) Öğretim planlarında yer alan bir ders için dönem içinde yapılan sınav

veya sınavlardır.
(2) Ara sınav sayısı, sınavın biçimi, sınavın tarihi, dönem içinde yapılan çalışmalar ile

verilen ödevlerden hangilerinin ara sınav olarak değerlendirmeye alınacağı ve ara sınavlar ile
diğer dönem çalışmalarının ders başarı notuna katkısı bölüm/anasanat/anabilim dalı kararları
doğrultusunda ilgili öğretim elemanınca belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

(3) Ara sınavlara ya da yerine geçecek çalışmalara geçerli mazereti nedeniyle katıla-
mayan öğrenciye, mazeretlerini belgelemek kaydıyla, uygulanacak işlem ilgili bölüm/anasa-
nat/anabilim dalı kararları doğrultusunda belirlenir.

Dönem sonu sınavı
MADDE 50 – (1) Öğretim planlarında yer alan bir ders için dönem sonunda yapılan

sınavdır.
(2) Öğrencinin kaydolduğu her ders için dönem sonu sınavının yapılıp yapılmayacağı,

yapılmayacaksa sınav yerine geçecek değerlendirmenin şekli, dönem başında ilgili bölüm/ana-
sanat/anabilim dallarında karara bağlanır ve öğrencilere duyurulur.

(3) Öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi ve/veya dönem sonunda değerlendi-
rilecek çalışmalarını teslim edebilmesi için, 47 nci maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine
getirmesi gerekir.

(4) Bir dersin dönem sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler
dönem sonu sınavına giremezler.

(5) Dönem sonu sınavının mazeret sınavı bütünleme sınavıdır. Ayrı bir mazeret sınavı
yapılmaz.
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Bütünleme sınavı
MADDE 51 – (1) Derse devam sorumluluğunu yerine getirmiş ve dönem sonu sınavına

girmeye hak kazanmış olduğu halde bu sınava girmemiş veya dönem sonu sınavında başarısız
olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır.

(2) Bütünleme sınavı notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer.
(3) Bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur.
Sınavların yapılış şekli ve puanlandırma
MADDE 52 – (1) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı olabileceği gibi bunların birkaçının

bileşiminden oluşabilir.
(2) Sanat dalı yarıyıl sonu sınavları, Konservatuvar Yönetim Kurulunca oluşturulan jü-

riler tarafından yapılır.
(3) Sınavlar, bir gün içinde yapılabileceği gibi dersin özelliğine göre birden fazla güne

de yayılabilir. Sınavlar; gerek görülen durumlarda Konservatuvar Kurulu önerisi ve Senatonun
onayı ile Konservatuvar binaları ve çalışma saatleri dışında ya da tatil günlerinde de yapılabilir.

Sınav günlerinin ilanı
MADDE 53 – (1) Sınav gün ve saatleri, akademik takvim esas alınarak ilgili bölüm

başkanlıklarınca belirlenir, Konservatuvar Yönetim Kurulunca onaylanır ve sınavların başlan-
gıcından en az bir hafta önce ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavına girecek öğrencilere ait sınav lis-
teleri sınav gününden en az bir hafta önce ilan edilir.

Sınav evrakının/öğrenci çalışmalarının saklanması
MADDE 54 – (1) Sınav evrakı ve sınav yerine değerlendirmeye alınan çalışmalar veya

kopyaları Konservatuvar tarafından en az iki yıl saklanmak zorundadır.
(2) Öğrenci çalışmaları, sergilenmek veya eğitim ile ilgili amaçlar için ilgili bölümlerce

saklanabilir.
(3) Öğrenci çalışmalarıyla ilgili kullanım hakkı, ilgili bölüm önerisi ve Konservatuvar

Kurulunun kararı üzerine Senatoca düzenlenir.
Ders başarı notu
MADDE 55 – (1) Ders başarı notu, ara sınavlardan alınan puanların ortalamasının

%30’u ile dönem sonu/bütünleme sınav puanının %70’inin toplanmasıyla bulunur.
(2) Öğrencinin ders başarı notu harflerle belirtilir.
(3) Ders başarı notlarının dörtlü sistemde katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları

aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Ders Başarı Notu Katsayı Puan

A+ 4,00 95-100
A 3,85 90-94
BA 3,75 85-89
BB 3,50 80-84
CB 3,25 75-79
CC 3,00 70-74
DC 2,75 65-69
DD 2,50 60-64
EE 2,00 50-59
FF 0 0-49
FD 0
G Geçti
K Kaldı
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(4) Öğrencinin, yükümlü olduğu dersten başarılı sayılabilmesi için, dönem başarı notu
olarak A+, A, BA, BB, CB, CC, DC, DD veya EE notlarından birini alması gerekir.

(5) Yükümlü olduğu dersten başarısız olan öğrencilere ders başarı notu olarak;
a) Dersin gereklerini yerine getirip dönem sonu sınavına girmeye hakkı olduğu hâlde

sınava girmeyen veya bu sınavdan başarısız olan öğrencilere FF notu,
b) Derse devam şartını veya dersin diğer gereklerini yerine getirmediğinden dolayı dö-

nem sonu sınavına girmeye hakkı olmayan öğrencilere FD notu,
verilir.
Ders başarı notunun ilanı
MADDE 56 – (1) Ders başarı notları, en geç dönem sonu sınavını ve bütünleme sınavını

izleyen beşinci gün ilgili öğretim elemanınca, öğrenci bilgi -otomasyon- sisteminde kesinleş-
tirilir.

(2) Sınav sonuçlarına ilişkin maddi hatanın dersin öğretim elemanı tarafından resen
tespit edilmesi halinde, sınav sonuçlarının ilan edildiği ilgili dönemin sonuna kadar yazılı olarak
maddi hata gerekçesi ile konservatuvar müdürlüğüne yazılı olarak başvurmak suretiyle Kon-
servatuvar Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilebilir.

Ders başarı notuna itiraz
MADDE 57 – (1) Öğrenci; ders başarı notu girişi son gününü izleyen bir iş günü içinde,

Müdürlüğe dilekçe ile başvurarak maddi hata yönünden sınav evrakının incelenmesini isteye-
bilir. Sonuç, ilgili bölüm/anasanat/anabilim dalı başkanlığı tarafından öğretim elemanının gö-
rüşü alınarak Konservatuvar Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur.

(2) Başarı notu değişikliği gerektiren Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı; öğrenci
bilgi -otomasyon- sisteminde gerekli not düzeltmesinin yapılması için, akademik takvimde be-
lirtilen ilgili dönemin, dönem kapatma tarihinden önce öğrenci işleri birimine ve Öğrenci İşleri
Dairesi Başkanlığına bildirilir. Akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılmayan baş-
vurular kabul edilmez.

Ağırlıklı not ortalamaları ve mezuniyet derecesi
MADDE 58 – (1) Ağırlıklı not ortalaması öğrencinin akademik başarı düzeyini gösterir.
(2) Ağırlıklı not ortalaması ve mezuniyet derecesi ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Ağırlıklı not ortalaması; (K1*B1+K2*B2+K3*B3+...)/(K1+K2+K3+...) formülüne

göre ve binde birler basamağına yuvarlanarak hesaplanır. Bu formüldeki K dersin AKTS kre-
disini; B dersin başarı notunun dörtlük sistemdeki katsayısını gösterir.

b) DNO, öğrencinin ilgili dönemde aldığı derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır.
c) GNO, öğrencinin ilgili dönem ile daha önceki aldığı derslerin ağırlıklı not ortalama-

sıdır.
ç) DNO ve GNO hesabı yapılırken ortak zorunlu, zorunlu ve seçmeli derslerden alınan

tüm notlar, serbest seçmeli derslerden ise alınan sadece EE ve üzeri notlar hesaba katılır.
(3) Mezuniyet derecesi (mezuniyet başarı notu); mezun olan öğrencinin genel ağırlıklı

not ortalamasıdır.
Not dökümü
MADDE 59 – (1) Ayrıntılı not dökümünde, öğrencinin aldığı tüm dersler ve tüm notlar

derslerin alındığı yıl ve dönem bazında düzenlenir.
(2) Özet not dökümünde öğrencinin aldığı dersler, sınıf ve dönem bazında düzenlenir.

Şayet bir ders tekrar edilmiş veya bu ders yerine başka bir ders alınmış ise sadece alınan son
ders ve bu dersin notu yer alır.
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(3) Ayrıntılı ve özet not dökümlerinde DNO ve GNO ile harf notları ile ilgili açıklama-
lara yer verilir.

Mezuniyet
MADDE 60 – (1) Lisans programlarından mezun olabilmek için;
a) Toplam 16 AKTS kredisi değerinde olan ortak zorunlu derslerin tamamından başarılı

olunması,
b) İlgili öğretim planında yer alan toplam en az 224 AKTS kredisi değerinde zorunlu

ve seçmeli dersten başarılı olunması,
c) Toplam en az 240 AKTS mezuniyet kredisinin tamamlanması ve mezuniyet notunun

en az 2,50 olması,
gerekir.
Normal öğretim süresinden önce mezuniyet
MADDE 61 – (1) Öğrenciler; sorumlu oldukları öğretim programlarındaki ders, kredi

ve mezuniyet başarı notu yükümlülüklerini, normal öğretim süresinden önce tamamlamaları
durumunda öğretim süresinin dolmasını beklemeden mezun olabilirler.

Tek ders sınavı
MADDE 62 – (1) İzlediği programdan mezun olmak için, tek bir teorik ders hariç so-

rumlu olduğu diğer bütün derslerden başarılı not alan öğrenciye, başarısız olduğu tek teorik
ders için bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde tek ders
sınavı yapılır.

(2) Tek ders sınavından başarısız olan öğrenci bu dersi; normal kayıt yaptırarak, devam
zorunluluğu hariç dersin ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri tüm diğer yükümlülüklerini
yerine getirerek alabilir.

(3) Daha önce alınmamış bir ders veya FD notu ile devamsızlıktan kalınan bir ders için
tek ders sınavına girilemez.

(4) Proje, tasarım, atölye gibi uygulamalı dersler ve diploma çalışması için tek ders sı-
navı yapılmaz.

Azami süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencileri
MADDE 63 – (1) Azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerin durumu, 2547

sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.
(2) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi kapsamında, sınırlı veya sınırsız sınav hakkı

kullanma durumunda olan öğrenciler; öğrenci katkı payını ve/veya öğrenim ücretini ödemeye
devam ederler, kayıt yenileme, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yaparlar ancak sınav
hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenci bu hakkını, diğer öğrencilerle birlikte
dersin sınavının yapılacağı ilk sınav döneminden başlayarak ve bu derslerin açıldığı sınav dö-
nemlerinde kullanır.

(4) Açılacak sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen
öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

Diplomalar
MADDE 64 – (1) Öğretimlerini, başarı ile tamamlayan öğrencilere; izledikleri öğretim

programlarının düzeyine göre mezuniyet diploması verilir.
(2) Diplomalarda, Üniversitenin ve Konservatuvar ile kayıtlı olunan öğretim progra-

mının adları belirtilir. Diplomalar Müdür ile Rektör tarafından imzalanarak onaylanır.
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(3) Lisans eğitimine devam ederken, kendi isteği ile ilişiğini kestirmek isteyen ve dör-
düncü dönem sonuna kadar ilgili öğretim planında bulunan bütün dersleri ve ilgili öğretim pla-
nında olmasa dahi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, Türk Dili I, II ve en az 4 AKTS de-
ğerinde yabancı dil derslerini başarı ile tamamlamış olan ve dördüncü dönem sonu itibariyle
ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,50 olan lisans öğrencilerine başvurmaları hâlinde, ön
lisans diploması verilir. Bu durumda olan ve ön lisans diploması almak isteyen lisans öğrenci-
lerinden diploma çalışması yapmaları istenmez.

(4) Öğrencilere diplomaları verilmesi için değişim programlarından kaynaklı ödenme-
miş öğrenci katkını payı ve/veya öğrenim ücreti olmaması gerekir.

Onur, yüksek onur öğrencisi ve ödüllendirme
MADDE 65 – (1) Mezuniyet başarı notu 3,50 ve daha fazla olanlar onur, mezuniyet

başarı notu 3,75 ve daha fazla olanlar da yüksek onur derecesi alırlar. Bu durumlarını belirten
özel bir belge, kendilerine geçici mezuniyet belgesi ile birlikte verilir.

(2) Sıralamalarda eşitlik olması durumunda, öğretimlerini daha kısa sürede tamamlayan
öğrenciler sıralamada üst sırada yer alır.

(3) Öğrencilerin ödüllendirilmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Konservatuvar Kurulu kararları
uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 67 – (1) 25/7/2005 tarihli ve 25886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mi-

mar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Hazırlık ve Lisans Öğretim Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Ağırlıklı not ortalaması, DNO ve GNO hesaplamaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/8/2017 tarihinde Konservatuvara kayıtlı olan öğrencilerin

ağırlıklı not ortalamaları hesaplamalarında aşağıdaki yöntem izlenir:
a) Ders başarı notu A olan derslerinin notu A+, B olan derslerinin notu BB, C olan ders-

lerinin notu CC, D olan ders notu DD olarak değiştirilir.
b) Ders başarı notu F olan dersleri not dökümlerinde gösterilmez ve bu dersler ortala-

maya katılmaz.
Ders alma sınırı
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2015-2016 öğretim yılı ve öncesinde kayıt olan öğrenciler

için 40 ıncı maddede verilen ders alma sınırları uygulanmaz.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1/8/2017 tarihi itibarıyla Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler

ve af ile Üniversiteye tekrar kayıt olacak öğrenciler için yapılacak intibak ile ilgili iş ve işlem-
lerde Konservatuvar Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik 1/8/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-

tesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE

UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA

CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/13)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/28)

MADDE 1 – 30/12/2016 tarihli ve 29934 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla

Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/13)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın

Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para

cezalarının alt ve üst limitlerinin, 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve

Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-

şiklik Yapılmasına Dair Kanunun 70 inci maddesi uyarınca 1/7/2017 tarihinden 31/12/2017 ta-

rihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/7/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – 10/06/2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ti-

caret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar’ın 1 inci maddesinde yer verilen listeye aşağıda bil-

gileri yer alan şirket eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Devlet Personel Başkanlığından:
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ, TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM

ŞİRKETİ, İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİNDE VE PTT ANONİM
ŞİRKETİNDE 2016 VE 2017 YILLARINDA UYGULANACAK

ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/1)

22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci
maddelerine tabi kuruluşlarla, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan ve
15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanuna tabi olmayan kamu bankaları ile PTT Anonim Şirke-
tinde çalışan kapsam dışı ve sözleşmeli personel ile bu kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri
ve bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye ku-
rulu üyeleri ile denetçilerine 2016 ve 2017 yıllarında uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin
18/07/2017 tarihli ve 2017/T-7 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ilişiktedir.

Tebliğ olunur.

YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

Bazı kamu kuruluşlarının 2016 yılı personel ücretleri
MADDE 1 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci mad-

delerine tabi kuruluşlarla, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kamu ikti-
sadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (haklarında özelleştirme kararı alınanlar dâhil) çalışan
kapsam dışı personelin ücretleri, 1/1/2016 tarihinden itibaren %6,9 oranında artırılmıştır.

(2) Kapsam dışı personel ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (6475 sayılı Posta Hizmet-
leri Kanununun 27 nci maddesi kapsamındaki), Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve İller Ban-
kası A.Ş. sözleşmeli personeline; aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek,
vekâlet ücreti, avukatlık vekâlet ücreti (6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 27 nci maddesi
kapsamındaki personel hariç), temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve diğer
adlar altında yapılan ödemelerin (yönetim kurulu üyeliği ücreti ve ek ödemesi, harcırah, doğum
ve ölüm yardımları hariç) brüt aylık ortalaması;

a) Hiç bir şekilde 2.035-TL’den düşük,
b) Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş., BOTAŞ ve TPAO’da; genel müdürler için 12.459-TL’den,

diğer personel için 10.524-TL’den yüksek,
c) Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve İller Bankası A.Ş.’de; genel müdürler için 11.093-TL’den,

genel müdür yardımcıları için 10.239-TL’den, diğer personel için 8.539-TL’den yüksek,
ç) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri

A.Ş.’de; genel müdürler için 10.911-TL’den, diğer personel için 8.686-TL’den yüksek,
d) Diğer kuruluşlarda; genel müdürler için 8.728-TL’den, diğer personel için 6.454- TL’den

yüksek
olamaz.
(3) Kuruluşlarda 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi çalışan personelden kaptan/başmü-

hendis ile uzakyol kaptan/başmühendis ehliyetli bakım, onarım, donatım enspektörler grubunun
ücret ve diğer haklarında gerekli düzenlemeleri yapmaya, ilgili kuruluş veya bakanlığın teklifi
üzerine Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

Bazı kurum ve kuruluşlarda 2016 yılı yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelik
ücretleri

MADDE 2 – (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ve İller Bankası A.Ş. yönetim kurulu
üyelerine net 2.729-TL’yi, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katını, denetim kurulu üye-
lerine ise yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin 3/4’ünü aşmayacak şekilde Genel Kurul
tarafından belirlenen miktarda aylık ücret verilir. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve
üyeleri ile denetim kurulu üyelerine 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tu-
tarını aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından ek ödeme yapılabilir. Özelleştirme kapsam
ve programında bulunup kamu payı %50’nin üzerinde olan kuruluşlar dâhil kamu iktisadi te-
şebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerine 2.729-TL, yönetim kurulu başkanına
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bu ücretin iki katı, tasfiye kurulu üyeleri ile bağlı ortaklık denetçilerine yönetim kurulu üyeleri
için belirlenen ücretin 3/4’ü tutarında net aylık ücret verilir. Bu kuruluşların yönetim kurulu
başkan ve üyeleri ile denetçilerine, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tuta-
rında ek ödeme yapılır. Bu aylık ücret ve ek ödemenin her türlü vergi ve kesintileri (uhdesinde
kamu görevi bulunan yönetim, denetim veya tasfiye kurulu üyelerinin birinci ve ikinci işve-
renden aldıkları ücretleri birleştirmek suretiyle ödemeleri gereken ilave gelir vergisi dâhil) ilgili
kuruluş tarafından karşılanır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kuruluşların ortaklık ve iştiraklerinde, bun-
ları temsilen yönetim, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlara ücret, prim, ikramiye, te-
mettü ve sair adlar altında yapılacak ödemelerin yıllık net tutarı; birinci fıkrada belirlenen mik-
tarın yönetim kurulunda görev alanlar için 14 katını, denetim ve tasfiye kurullarında görev
alanlar için 14 katının 3/4’ünü aşamaz.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kuruluşların ortaklık ve iştiraklerinde ücret,
prim, ikramiye, temettü ve sair adlarla ikinci fıkrada belirtilen miktarlardan daha yüksek ödeme
yapılması kararlaştırıldığı takdirde, aşan kısım iştirakler tarafından ilgililere ödenmeyerek tem-
sil ettikleri kuruluşa yatırılmak suretiyle irat kaydettirilir.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kuruluşların yönetim ve denetim kurulu
başkan ve üyeleri ile denetçilerinin, kuruluş yönetim kurulunun muvafakati ile bu kuruluşların
doğrudan ve dolaylı pay sahibi olduğu ortaklık ve iştiraklerinde yönetim, denetim veya tasfiye
kurullarında görev almaları halinde tahakkuk edecek ücret, temettü, prim ve sair hakları temsil
olunan kuruluşa ödenir.

(5) Yönetim, denetim ve tasfiye kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin ücretleri her
ayın onbeşinde peşin ödenir. Ay ve dönem içinde göreve başlayanlara ücret ve ek ödemenin
çalışma günlerine tekabül eden tutarı ödenir. Emeklilik ve ölüm hali hariç olmak üzere görev-
den ayrılma halinde ücret ve ek ödemenin çalışılmayan günlere tekabül eden tutarı geri alınır.

(6) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçiler-
den, başka bir iş veya yerde geçici görevlendirilmeleri sebebiyle bu görevlerini fiilen yürüt-
meleri mümkün olmayanlar ile burada belirtilen görevlerinden uzaklaştırılanlara ücret ödemesi
ve ek ödeme yapılmaz. Yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri, denetim ve tasfiye kurulu üye-
likleri ile denetçiliğe vekâleten atanan veya görevlendirme yapılanlara herhangi bir ödeme ya-
pılmaz.

(7) Kamu sermayeli banka ve borsalar ile bunların iştiraklerinin; sermayesi kısmen
veya tamamen Hazineye veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait olup özelleştirme netice-
sinde kamu payı %50’nin altına düşen Devlet iştiraklerinin; uydu yörünge pozisyonlarının hak-
larına sahip olan sermayesinin tamamı Hazineye ait şirketin; yönetim, denetim ve tasfiye ku-
rullarında görev alanlara, yetkili organları veya esas sözleşmeleri uyarınca belirlenen ücretler
ödenir.

Diğer ücretler
MADDE 3 – (1) Bu Karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan perso-

nelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara bir görev için ücret ödenir.
(2) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı

ortaklıklarından olup özelleştirme işlemleri tamamlanan kuruluşların kapsam dışı kamu per-
sonelinin ücretlerine, bu personelin kapsam dışı statülerde bulunduğu sürelere ait bu Karardaki
ücret artışları hiçbir işlem yapılmaksızın aynen uygulanır.

Ücretlerin belirlenmesi
MADDE 4 – (1) Bu Karar kapsamındaki kuruluşlarda açıktan veya naklen atanan, eği-

tim düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kuruluş içinde aynı unvandakilere göre daha
az ücret alan kapsam dışı personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri,
işyeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dâhilinde belirlemeye
ilgili kuruluş yönetim kurulu yetkilidir.

(2) 1 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki PTT A.Ş.’nin personelinin
ücretlerinin, belirlenen tavanı geçmemek kaydıyla artırılmasına Kuruluş Yönetim Kurulu yet-
kilidir. Ancak, bu şekilde yapılacak artış oranı 1 inci maddenin birinci fıkrasındaki artış sonrası
oluşacak ücretin %23,8’ini aşamaz.
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(3) 1 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki personelin ücretlerinin,
belirlenen tavanı geçmemek kaydıyla artırılmasına kuruluş yönetim kurulları yetkilidir. Ancak,
bu şekilde yapılacak artış oranı 1 inci maddenin birinci fıkrasındaki artış sonrası oluşacak üc-
retin %5,4’ünü aşamaz.

Ücretlerde artış yapılması
MADDE 5 – (1) Bu Karar kapsamında bulunan yönetim, denetim ve tasfiye kurulu

üyelikleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personel için belirlenen ücret ve ücret tavanlarına, 2016
yılı ikinci altı aylık dönemi ve 2017 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için kamu gö-
revlilerinin mali haklarında uygulanan artış oranı kadar artış yapılır.

Yürürlükten kaldırma
MADDE 6 – (1) 21/8/2015 tarihli ve 2015/T-17 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Karar 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
—— • ——

Devlet Personel Başkanlığından:
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE UYGULANACAK

ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/2)

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları sözleşmeli personel ücretlerin tespitine
ilişkin 18/07/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ilişiktedir.

Tebliğ olunur.

Yüksek Planlama Kurulunca;
Devlet Personel Başkanlığının 27/01/2016 tarihli ve E.554 sayılı ve 10/05/2017 tarihli

ve E.2774 sayılı yazıları dikkate alınarak; kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında
istihdam edilen sözleşmeli personel ücretlerinin tespit edilmesine ilişkin ekli Kararın kamu
bütçesine ilave yük getirilmemesi kaydıyla kabulüne, karar verilmiştir.

YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

Sözleşmeli personel temel ücretleri ve temel ücretlerin hesaplanması
MADDE 1 – (1) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki

(II) sayılı cetvele dahil pozisyonların, temel ücret grupları itibariyle en düşük ve en yüksek te-
mel ücretleri (EK-I)’de gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

(2) Sözleşmeli personelin temel ücretleri (EK-I)’deki en yüksek temel ücretleri aşamaz
ve ilgili yıla ait Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal
Haklara İlişkin Toplu Sözleşmede belirlenen sözleşme ücret tavanlarını geçemez.

(3) Bu Karar kapsamındaki kurumlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi, gö-
rev yeri veya unvanı değişen veya kurum içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan
sözleşmeli personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve ça-
lışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dâhilinde belirlemeye ilgili ku-
ruluş yönetim kurulu yetkilidir.

Ücretlerde artış yapılması
MADDE 2 – (1) Bu karar kapsamında bulunan sözleşmeli personelin temel ücretleri,

ilgili yıla ait Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Hak-
lara İlişkin Toplu Sözleşmede belirlenen artış oranları kadar artırılır.

Ücretlerin yeniden düzenlenmesi
MADDE 3 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kap-

sam ve programında olanlar dâhil) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı
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cetvele dâhil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personel ile Sümer Holding’de 527 sayılı
KHK’nın 31’inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinde, söz-
leşmeli personelin dâhil olduğu gruba ait en düşük ve en yüksek temel ücret miktarları arasında
kalınması kaydıyla, görevin niteliği ve önemi, görev yerinin özelliği, personelin eğitim düzeyi
ve hizmet süresi, görevde yükselme yönetmeliğine göre bir üst unvan grubuna ait ücret düzeyi
gibi hususlar ile kuruluşun hiyerarşik yapısı ve mali imkânları dikkate alınarak ayarlama yap-
maya ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Bu şekilde yapılacak ücret ayarlamaları sonucu oluşacak toplam maliyet artışı, söz
konusu sözleşmeli personel grubuna ait toplam temel ücret maliyet tutarının  % 5’ini hiçbir
şekilde aşamaz. Sümer Holding’de 527 sayılı KHK’nın 31’inci maddesine istinaden istihdam
edilen sözleşmeli personele ilişkin maliyete esas olan %5’in hesaplanmasında toplam sözleşme
ücret maliyet tutarı esas alınır.

Yürürlükten kaldırma
MADDE 4 – (1) 21/10/2011 tarihli ve 2010/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Kararın 3 üncü maddesi 1/1/2018 tarihinde, diğer hükümleri ya-

yımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
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YARGI BÖLÜMÜ

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

YARGI İLÂNLARI 

Dinar Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/565 
Karar No : 2017/29 
Bina Ġçinde Muhafaza Altına AlınmıĢ Olan EĢya Hakkında Hırsızlık, Konut 

Dokunulmazlığını Ġhlal Etme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 
19/01/2017 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 4 yıl 2 ay hapis, Belirli Hakları 
Kullanmaktan Yoksun Bırakma (TCK 53/l), Mükerrerlere Özgü Denetimli Serbestlik (TCK 58/6), 
116/1 maddesi gereğince 10 ay hapis, Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma (TCK 53/l), 
Mükerrerlere Özgü Denetimli Serbestlik (TCK 58/6) cezası ile cezalandırılan Ali ve Günay oğlu, 
15/12/1978 D.lu Ġzmir, Konak, Aziziye nüfusuna kayıtlı CEM ġÜPÇĠN tüm aramalara rağmen 
bulunamamıĢ, mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 
karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 5177 

—— • —— 
Hatay 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/209 
Karar No : 2017139 
Sanık : Ali Hacı MUHAMMET; Muhammet ve Sevsan oğlu, 1991 Suriye D.lu 
Suç : Kullanmak için UyuĢturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya 

Bulundurmak 
Suç yeri : Hatay/Merkez 
Suç tarihi : 03/01/2014 
Karar Tarihi : 25/05/2017 
Kanun Mad. : 5271 Sayılı 223/8 
Verilen hüküm : DAVANIN DURMASI 
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince 

Resmi Gazete‘de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğ 
tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza 
Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile zabıt katibine beyanda 
bulunmak suretiyle Hatay Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebileceği, yasal bir baĢvuru 
olmadığı takdirde kararın kesinleĢeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 5408 

—— • —— 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2009/75 
KARAR NO : 2015/176 

ARA KARAR 
DAVACI : K.H 
SANIK : TALĠP OKAY, Hüseyin ve Hatice oğlu, 01/01/1979 

DOĞUBAYAZIT doğumlu, AĞRI, DOĞUBAYAZIT, Hallaç 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hallaç Köyü Doğubayazıt/AĞRI 
adresinde oturur. TC Kimlik No: 26680044202 

SUÇ : Hırsızlık 
SUÇ TARĠHĠ / SAATĠ : 07/09/2008 
SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 
KARAR TARĠHĠ : 10/04/2015 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında hırsızlık suçundan 

kamu davası açılmıĢ olmakla mahkememizin 10/04/2015 tarih ve 2009/75 Esas ve 2015/176 karar 
sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında Beraat kararı verilmiĢ olup, sanık Talip 
OKAY bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri 
gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna 
baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 5409 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

GIDA/GĠYĠM MARKETLERĠNE DONANIM MALZEMESĠ VE 

YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karĢılamak üzere ―Gıda/Giyim Marketlerine Donanım 

Malzemesi ve Yazılımı‖ idari Ģartname ve teknik özelliklere göre ―ilanen kapalı zarfla teklif 

toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık‖ yapılmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, toplam teklif tutarlarının en az %3‘ü oranında geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Firmaların tekliflerini en geç 14.08.2017 günü saat 12:00‘a kadar Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Ataç Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlük 

Evrak Servisine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

4 - Ġhale Zarfları 15.08.2017 saat 14:00‘da açılacaktır. 

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

6 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

7 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 6627/1-1 

————— 
RADYOLOJĠ HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Bakırköy Niyazi Mete Ali Rıza Mete Tıp Merkezi ve Kayseri Kızılay 

Hastanesinin ihtiyacı olan radyoloji hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklifleri ile birlikte 285.000,00 TL tutarında geçici teminat vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir / ANKARA "adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden ve ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / ĠSTANBUL 

adresindeki Türk Kızılayı Ġstanbul Müdürlüğü‘nden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilir. 

4 - Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

5 - Firmaların, tekliflerini en geç 14.08.2017 tarih saat 10:00‘a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ / 

göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

6 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 15.08.2017 günü saat 14:00‘de Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

9 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 6603/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME ĠLANI 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

YATIRIMCILARA DUYURU 

Muhtelif taĢınmazların özelleĢtirilmelerini teminen 19.07.2017 tarihinden itibaren ihale 

ilanına çıkılan ve Ġlan Metninin 2‘nci sırasında yer alan; Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Güzelyalı 

(KarĢıyaka) Mahallesi, 1152 ada, 1 parseldeki taĢınmazın yüzölçümü 8.125,00 m2 yerine sehven 

3.937,19 m2 yazılmıĢtır. 

Söz konusu taĢınmazın, anılan Ġhale Ġlanı Metninde yüzölçümü 8.125,00 m2 olarak 

düzeltilmiĢtir. 

T.C. BAġBAKANLIK 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı 

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, KurtuluĢ/ANKARA/TÜRKĠYE 

Tel: (312) 585 84 74   Faks: (312) 585 83 54 

www.oib.gov.tr 

 6629/1-1 
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14 KALEM ORMAN MUHAFAZA MEMURU KIYAFETĠ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi 

BaĢkanlığı ihtiyacı, 14 kalem Orman Muhafaza Memuru Kıyafeti, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi 

ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar 

listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (140.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 08/08/2017 günü, en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 6630/1-1 
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ÇAYKUR SÜZEN POġET ÇAY DIġ ZARFI SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı 

216.000.000 adet Çaykur Süzen PoĢet Çay DıĢ Zarfı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı/RĠZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.08.2017 günü saat 14.30‘a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.30‘da açılacaktır. 

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

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3‘ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6‘sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġstekliler ihale miktarının en az yarısına teklif vermek Ģartıyla kısmi teklif verebilirler. 

10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  6400/1-1 

————— 

DIġ KOLĠ ETĠKETĠ SATIN ALINACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 10.000.000 adet DıĢ Koli Etiketi %20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale 

Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı/RĠZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.08.2017 günü saat 14.30‘a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.30‘da açılacaktır. 

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

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3‘ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6‘sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır.  

10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  6399/1-1 
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MUHTELĠF ÖZELLĠKTE MADENĠ YAĞ SATIN ALINACAKTIR 

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

16 Kalem Muhtelif Özellikte Madeni Yağ Alımı, ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına 

göre açık ihale usulü ile T.ġ.F.A.ġ.  Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda 

yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık usulü 

ile devam edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/347519 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : CUMHURĠYET CADDESĠ 60300 TURHAL 

TOKAT 

b) Telefon ve Faks Numarası : 3562753530 - 3562753539 

c) Elektronik Posta Adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) Ġhale Dokümanının 

    Görülebileceği Ġnternet Adresi (varsa) : 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 16 Kalem Muhtelif Özellikte Madeni Yağ 

b) Teslim Yeri  : MUAMMER TUKSAVUL - TURHAL ġEKER 

FABRĠKASI 

c) Teslim Tarihi : SözleĢme Sonrası en geç 15 takvim günü 

3 -  Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Muammer TUKSAVUL - Turhal ġeker Fabrikası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 31/07/2017 - 14:00 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük 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 118,00 TR (Türk Lirası) karĢılığı 

Muammer TUKSAVUL - Turhal ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL - Turhal ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden 

ihale gün ve saatinde yetkilinin yada Ģirketi temsile yetkili olan kiĢinin hazır bulunması 

gerekmektedir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalem - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

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

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim 

günüdür. 

12 - Ġhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6480/1-1 
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PANCARIN KANTARLARDAN FABRĠKAMIZA KARAYOLU ĠLE NAKLĠYESĠ ĠġĠ  

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ankara Şeker Fabrikasından: 

Ġhale Kayıt numarası : 2017/356822 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : AyaĢ Yolu 18 Km.   Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312 293 44 00 - 312 244 90 78 

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

2 - Ġhale Konusu Hizmeti 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2017/2018 Kampanya Döneminde 165.000 Ton 

Pancarın kantarlardan fabrikamıza karayolu ile 

nakliyesi. Nakliye yapılacak kantarlar ile sevk 

edilecek pancarlar aĢağıda gösterilmiĢtir. 

b) Yapılacağı yer/yerler : 

 

Kantarın Adı Sevk Fabrikası Pancar Miktarı 

Kalecik Kastamonu 5.000 Ton 

BalıĢeyh Kastamonu 20.000 Ton 

Çerikli Ankara 5.000 Ton 

Karacaahmet Ankara 30.000 Ton 

Sarıoba Ankara 25.000 Ton 

Yaralı Kastamonu 50.000 Ton 

Yenice Kastamonu 30.000 Ton 

 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ankara ġeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 02/08/2017 ÇarĢamba günü Saat: 10:00 

4 - Ġhale dokümanı Ankara ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (AyaĢ Yolu 18 Km. 

Etimesğut/ANKARA) adresinde görülebilir ve KDV Dahil ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) 

bedel karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

8 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. TeĢekkülümüz 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6488/1-1 
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ÇAMUR HAVUZUNUN TEMĠZLENMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız Sahasında Bulanan Çamur Havuzunun Temizlenmesi iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale 

Edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2017/356362 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : AyaĢ Yolu 18 Km   Etimesğut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız sahasında bulunan 2 ve 3 nolu toprak çamur 

havuzlarının temizlenmesi, 1 ve 4 nolu havuzların 

tesviyesi ile hafriyatının alınması ve nakliyesi iĢi. 

Tahmini 28.260 m³ 

b) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin Süresi : Yüklenici SözleĢmenin imzalanmasını müteakip 7 iĢ 

günü içinde döküm izni aldıktan sonra 3 iĢ günü içinde 

yer teslimi yapılarak iĢe baĢlayacaktır. 

  40 takvim günü içerisinde iĢ bitirilmiĢ olacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 01.08.2017 Saat 10:00 

4 - Ġhale dokümanı Ankara ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (AyaĢ Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 

karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6491/1-1 
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PANCAR ANALĠZ LABORATUVARININ ÇALIġTIRILMASI  

HĠZMET ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

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

Fabrikamız Pancar Analiz Laboratuvarının ÇalıĢtırılması hizmet alımı iĢi açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2017/341085 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ġeker Fabrikası Müdürlüğü -Alpullu/KIRKLARELĠ 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: 0288 523 22 40(5 Hat), Faks: 0288 523 12 60 

2 - Ġhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Pancar Analiz Labotauarının 40 gün süreli (±%20 

toleranslı) toplam 30 personel ile iĢletilmesinin 

yapılması iĢlemidir. 

b) Yapılacağı yer : Alpullu ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : ĠĢin tahmini süresi 40 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Alpullu ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 02.08.2017 ÇarĢamba günü, Saat 10:00 

4 - Ġhale, Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren tüm yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

6 - Ġhale dokümanı Alpullu ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 59,00 TL karĢılığı 

aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

7 - Teklifler, 02.08.2017 ÇarĢamba günü, saat 10:00‘a kadar Alpullu ġeker Fabrikası-

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

(Postadaki gecikmelerden Ġdare sorumlu tutulmayacaktır.) 

8 - Ġhaleye kısmi teklif verilemez. 

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

yapılan istekliyle iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır.  

12 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6535/1-1 
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PANCAR BOġALTMA MAKĠNESĠ OPERATÖRÜ ALINMASI  

HĠZMETĠ ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

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

Fabrikamız pancar boĢaltma makinesi operatörü hizmet alımı iĢi açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2017/341126 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : ġeker Fabrikası Müdürlüğü -Alpullu/KIRKLARELĠ 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: 0288 523 22 40 (5 Hat), Faks: 0288 523 12 60 

2 - Ġhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Pancar BoĢaltma Makinesi Operatörü olarak toplam       

9 (dokuz) personelin 3 vardiya halinde 45 gün süreyle 

çalıĢtırılması iĢin miktarını teĢkil eder. 

b) Yapılacağı yer : Alpullu ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : ĠĢin tahmini süresi 45 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Alpullu ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 02.08.2017 ÇarĢamba günü, Saat 14:00 

4 - Ġhale, Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren tüm yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

6 - Ġhale dokümanı Alpullu ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 118,00 TL karĢılığı 

aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

7 - Teklifler, 02.08.2017 ÇarĢamba günü, saat 14:00‘a kadar Alpullu ġeker Fabrikası-

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

(Postadaki gecikmelerden Ġdare sorumlu tutulmayacaktır.) 

8 - Ġhaleye kısmi teklif verilemez. 

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

yapılan istekliyle iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır.  

12 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6536/1-1 
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ISTANBUL SEISMIC RISK MITIGATION AND EMERGENCY PREPAREDNESS PROJECT 
GENERAL PROCUREMENT NOTICE FOR CONSULTANCY, WORKS AND GOODS 

CONTRACTS 
GENERAL PROCUREMENT NOTICE 

TURKEY 
The Republic of Turkey has applied for a loan from the KFW Development Bank for the 

amount of EUR 250 million for a continuous support of the Istanbul Seismic Risk Mitigation and 
Emergency Preparedness Project. It is foreseen to use the proceeds of this loan for payments of 
goods, works and consulting services which will be procured using World Bank Procurement 
Procedures. The project will include the following components:  

• Component A: Enhancing Emergency Preparedness  
- Upgrading of Emergency Communication System 
- Disaster Management Information System 
- Support to Develop Operational Capability for Governor's Disaster Management Center 

(AYM) 
- Upgrading Emergency Response Capacity 
- Materials and Equipment for Public Awareness Campaign 
- Materials and Equipment for Neighborhood Volunteers 
• Component B: Seismic Risk Mitigation for Priority Public Facilities  
- Minor Works for the DMCs 
- Reconstruction of  Hospitals and Clinics 
- Strengthening of Hospitals and Clinics 
- Retrofitting of Public Schools 
- Reconstruction of Public Schools 
- Retrofitting/Reconstruction of Essential Administrative Buildings  
- Retrofitting/Reconstruction of Dormitories and Social Service Buildings 
- Consultancy Services for Design, Implementation and Dissemination of Training 

Modules, Materials and Public Awareness Campaigns for Disaster Preparedness 
- Capacity Building Activities to Support Ġstanbul DMC (Establishment of Voluntary 

System, Disaster Management Plans and Drills, ISO Standards, E-learning, Media Relations, 
etc..) 

- Workshops, seminars, symposiums, trainings 
- Preparation of Design for Strengthening/Reconstruction of Key Facilities and 

Supervision of Retrofitting/Reconstruction Works 
Calendar 
The project is expected to be implemented during the period 2016 to 2021 in Istanbul. 
Procurement 
Procurement of contracts financed by the loan will be conducted through the procedures 

specified in World Bank (IBRD/IDA) Guidelines for the procurement of goods, works and 
services, and is open to all bidders from eligible source countries as defined in the guidelines.  

Specific procurement notices for contracts to be bid under International Open Tender 
procedures and for large-value consultants‘ contracts will be announced, as they become 
available, in Germany Trade & Invest (GTAI) for the purpose of market information as well as 
Official Gazette and/or national newspapers and/or free accessible on the web site of Istanbul 
Project Coordination Unit: www.ipkb.gov.tr  

Interested eligible bidders who wish to be included on the mailing list to receive an 
invitation to bid under ICB procedures, and interested consultants who wish to receive a copy of 
the advertisement requesting expressions of interest for large-value consultants‘ contracts, or 
those requiring additional information, should contact the address below. 

Contracting Authority: 
Ġstanbul Valiliği (Governorship of Istanbul) 
Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (Istanbul Project Coordination Unit)  
Attn:     K.Gokhan ELGIN,  
Project Director 
Mimar Kemalettin Mahallesi 
Tiyatro Caddesi. No:8   
Beyazıt - Ġstanbul, TURKEY  
Tel: +90 212-518 55 00 
Fax: +90 212-518 55 05 
E-mail: info@ipkb.gov.tr 6489/1-1 
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TELEKOM ALTYAPI, KAMERA SĠSTEMĠ VE AG-YG ELEKTRĠK ġEBEKESĠ  
YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Kütahya TavĢanlı Organize Sanayi Bölgesi 
(II Etap) alanına ait, telekom altyapı, kamera sistemi ve AG-YG elektrik Ģebekesi yapım iĢi, birim 
fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek 
suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Yeni Mah. Milli Egemenlik Cad. No: 2 
Hükümet Konağı TavĢanlı / KÜTAHYA 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Telekom altyapı, kamera sistemi ve AG-YG 

elektrik Ģebekesi yapım iĢi 
b) Yapılacağı yer : TavĢanlı / KÜTAHYA 
c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi 
yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) KeĢif Bedeli (2017 TEDAġ B.F. ile) : 1.013.000 TL 
f) Geçici Teminatı : 70.910 TL 
3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 
Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154      
1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- 
ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 08/08/2017 - Saat 10.00 
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 
4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 
Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 
gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80‘i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 
sunulması gerekmektedir 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, Ģalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım Ģebekesi 
veya harici aydınlatma Ģebekesi yapımı iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 
iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az % 20‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin % 7‘si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.  

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154     

1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Kütahya TavĢanlı Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Yeni Mah. 

Milli Egemenlik Cad. No: 2 Hükümet Konağı TavĢanlı / KÜTAHYA adreslerinde görülebilir 

veya 350 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasından temin 

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

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

 6401/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

TMMOB Mimarlar Odası Başkanlığından: 

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU KARARLARI 

1 - Mimarlar Odasının 14542 sicil no.lu üyesi Yusuf USTA hakkında Ankara Ġli, 

Etimesgut Ġlçesi, 45246 Ada 4 Parselle ilgili yapılan soruĢturma neticesinde; Mimarlar Odası 

Onur Kurulunca verilen ―15 (onbeĢ) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası‖, 

TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 09.10.2015 tarih 2015-43/1007 sayılı kararı ile kesinleĢmiĢtir. 

Ġlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu 

süre içerisinde hiçbir Ģekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir 

misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. Ġlanen 

tebliğ olunur. 

2 - Mimarlar Odasının 5529 sicil no.lu üyesi Hüseyin ALTAY hakkında Antalya Ġli, 

Konyaaltı Ġlçesi, 6621 Ada, 6 Parselle ilgili yapılan soruĢturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur 

Kurulunca verilen ―15 (onbeĢ) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası‖, 

TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 08.12.2015 tarih 2015-43/1107 sayılı kararı ile kesinleĢmiĢtir. 

Ġlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu 

süre içerisinde hiçbir Ģekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir 

misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. Ġlanen 

tebliğ olunur. 

3 - Mimarlar Odasının 6919 sicil no.lu üyesi Hüseyin Enis MALKARA hakkında 

Tekirdağ Ġli, Merkez Ġlçesi, 30K3B Pafta, 1984 Ada, 9 Parsel ve Tekirdağ Ġli, Malkara Ġlçesi, 46 

Pafta, 275 Ada, 1 Parselle ilgili yapılan soruĢturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca 

verilen ―15 (onbeĢ) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası‖, TMMOB Yüksek 

Onur Kurulunun 11.03.2016 tarih 2016-43/1344 sayılı kararı ile kesinleĢmiĢtir. Ġlan tarihinden 

itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde 

hiçbir Ģekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli 

arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. Ġlanen tebliğ 

olunur. 

4 - Mimarlar Odasının 31254 sicil no.lu üyesi Pınar TOKABAġ hakkında Manisa ili, 

Akhisar Ġlçesi, 713 Ada, 277 Parselle ilgili yapılan soruĢturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur 

Kurulunca verilen ―15 (onbeĢ) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası‖, 

TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 15.05.2015 tarih 2015-43/712 sayılı kararı ile kesinleĢmiĢtir. 

Ġlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu 

süre içerisinde hiçbir Ģekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir 

misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. Ġlanen 

tebliğ olunur. 
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5 - Mimarlar Odasının 37073 sicil no.lu üyesi Ġsa UZUN hakkında Ġstanbul Ġli, Tuzla 

Ġlçesi, 26 pafta, 7226 Parselle ilgili yapılan soruĢturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur 

Kurulunca verilen ―15 (onbeĢ) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası‖, 

TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 09.03.2017 tarih 2017-44/518 sayılı kararı ile kesinleĢmiĢtir. 

Ġlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu 

süre içerisinde hiçbir Ģekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir 

misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. Ġlanen 

tebliğ olunur. 

6 - Mimarlar Odasının 44968 sicil no.lu üyesi Mutlu Abidin ABACI hakkında Ġstanbul ili, 

Kadıköy ilçesi Kozyatağı mahallesi, 178 pafta, 1446 (eski 643) Ada, 120 Parselle ilgili yapılan 

soruĢturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen ―15 (onbeĢ) gün süre ile meslek 

uygulamasının yasaklanması cezası‖, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 06.04.2017 tarih 2017-

44/713 sayılı kararı ile kesinleĢmiĢtir. Ġlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe 

girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir Ģekilde mesleki faaliyette 

bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik 

ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. Ġlanen tebliğ olunur. 

7 - Mimarlar Odasının 15637 sicil no.lu üyesi Hilal BACAKSIZOĞLU hakkında Manisa 

Ġli, Turgutlu ilçesi, SubaĢı Mahallesi, 350 Ada, 35 Parselle ilgili yapılan soruĢturma neticesinde; 

Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen ―15 (onbeĢ) gün süre ile meslek uygulamasının 

yasaklanması cezası‖, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 09.03.0217 tarih 2017-44/523 sayılı 

kararı ile kesinleĢmiĢtir. Ġlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar 

nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir Ģekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, 

bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi 

kurumlara bildirilmektedir. Ġlanen tebliğ olunur. 

8 - Mimarlar Odasının 1452 sicil no.lu üyesi Mehmet Ruhi GÜLLER hakkında Plan 

Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı davranması ile ilgili yapılan 

soruĢturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen ―15 (onbeĢ) gün süre ile meslek 

uygulamasının yasaklanması cezası‖, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 13.05.2017 tarih 2017-

44/761 sayılı kararı ile kesinleĢmiĢtir. Ġlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe 

girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir Ģekilde mesleki faaliyette 

bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik 

ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. Ġlanen tebliğ olunur. 

9 - Mimarlar Odasının 16789 sicil no.lu üyesi Yavuz SÖZEN hakkında Aydın ili, Efeler 

Belediyesi, 195-1 Pafta, 6388 Ada, 49 Parsele iliĢkin yapılan soruĢturma neticesinde; Mimarlar 

Odası Onur Kurulunca verilen ―15 (onbeĢ) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması 

cezası‖, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 13.05.2017 tarih 2017-44/742 sayılı kararı ile 

kesinleĢmiĢtir. Ġlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, 

yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir Ģekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu 

takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara 

bildirilmektedir. Ġlanen tebliğ olunur. 6604/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Oltan Kasabası Yeni Mahalle Polatlı 2. Cadde No: 7/2 AyaĢ Ankara adresinde 23.02.2011 

tarih BAY/939-82/29052 sayılı bayilik lisansı (09/07/2013 tarihli ve 23917 sayılı Olurla sona 

erdirilmiĢtir) kapsamında faaliyet gösteren Oltan Petrol Ürünleri Hayvancılık Tarım ĠnĢaat Gıda 

ĠletiĢim Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi‘nin A-661169 sayılı Ġrsaliyeli Fatura ve 

Ankara Ġl Emniyet Müdürlüğünün 11/12/2015 tarih 99211 sayılı yazısı ve ekinde yer alan 

28/11/2015 tarihli tutanak çerçevesinde lisansının sona erdirildiği 09/07/2013 tarihinden sonra 

akaryakıt alım satım faaliyeti yaptığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü 

maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 

1 inci ve 2 nci fıkralarına aykırılık teĢkil ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği 

anlaĢıldığından Oltan Petrol Ürünleri Hayvancılık Tarım ĠnĢaat Gıda ĠletiĢim Nakliye Sanayi Ve 

Ticaret Limited ġirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (e) 

bendinin (1) numaralı alt bendi ve (f) bendi uyarınca belirlenen 70.000-TL tutarında idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiĢ ve bu yöndeki 16/05/2017 tarihli ve 7083-13 sayılı Kurul 

Kararı ilgilisine (Oltan Kasabası Yeni Mahalle Polatlı 2. Cadde No: 7/2 AyaĢ Ankara ve Ostim 

OSB 1170 Sk. Kapı No:4 Daire No: 57 Yenimahalle Ankara adreslerine) gönderilmesine rağmen 

tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ 

tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler 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 bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili Ġdare 

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

tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde 

%25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini 

takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi 

aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 6512/1/1-1 

————— 

―Samsun Yolu 30. Km. Hasanoğlan Elmadağ / ANKARA‖ adresinde faaliyette bulunmak 

üzere 21/03/2005 tarih ve BAY/462-1101/08278 numaralı bayilik lisansı sahibi Bora Petrol 

Ticaret ve ĠnĢaat Sanayi Limited ġirketi‘nin 23/11/2012 tarihinde yapılan denetimde tespit 

edildiği üzere lisansına kayıtlı dağıtım Ģirketi dıĢında baĢka bir kaynaktan akaryakıt ikmal 

etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası, aynı maddenin ikinci fıkrasının 

(a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı 

olduğu ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaĢıldığından Bora Petrol Ticaret ve 

ĠnĢaat Sanayi Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası 

uyarınca belirlenen 70.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢ ve bu 

yöndeki 16/05/2017 tarihli ve 7083-19 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Ankara Samsun Yolu 30.Km 

Hasanoğlan Elmadağ Ankara ve Zübeyde Hanım Mah. Sesveren Sok. No:22 Ġskitler Altındağ 

Ankara adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ 

tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
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yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili Ġdare 

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

tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde 

%25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini 

takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi 

aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 6512/2/1-1 

————— 

08/03/2013 tarihli denetimde tespit edilen hususlar çerçevesinde ―Karaoğlan Mahallesi 

Serpmeleri No:232 (110791 Ada,1 Parsel) GölbaĢı / ANKARA‖ adresinde faaliyette bulunmak 

üzere 13/10/2010 tarih ve BAY/939-82/28410 numaralı bayilik lisansı sahibi Fomsad Petrol 

ĠnĢaat Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi‘nin Lisansına kayıtlı dağıtım Ģirketi 

dıĢından baĢka bir kaynaktan akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 

birinci fıkrası ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bendine aykırı hareket ettiği ve süresi içerisinde 

yazılı savunma gönderilmediği anlaĢıldığından Fomsad Petrol ĠnĢaat Nakliye Turizm Sanayi ve 

Ticaret Anonim ġirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca 

belirlenen 70.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢ ve bu yöndeki 

16/05/2017 tarihli ve 7083-28 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Karaoğlan Mahallesi Serpmeleri 

No:232 GölbaĢı Ankara ve ġafak Mah. Cadde/Sokak 56. Kapı No: 125 Merkez Batman 

adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ 

tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler 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 bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili Ġdare 

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

tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde 

%25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini 

takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi 

aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 6512/3/1-1 

————— 

20/10/2014 tarihinde 25.11.2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09740 numaralı LPG oto 

gaz bayilik lisansı sahibi Açin Otomotiv Sanayi Ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret 

Limited ġirketi‘nin " Kurfallı Köyü BERGAMA/ĠZMĠR "adresinde yapılan denetimde LPG 

Sorumlu Müdür Belgesinin ibraz edilememesi, dolayısıyla söz konusu istasyonda mevzuatta 

belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmadığına iliĢkin olarak 05/01/2017 tarihli ve 

6849-18 sayılı Kurul Kararı uyarınca açılan soruĢturma kapsamında konu, Kurul tarafından 

değerlendirilerek hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢ olup, hakkınızda 

verilen Kararın örneği (11.05.2017-7076/56 sayılı Kurul Kararı) yazımız ekinde gönderilmiĢ 

ancak belirlenen adreslerde tebligat yapılamamıĢtır. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 76.142.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

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

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler 

ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001 5800 7292 

2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları 

(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 

18 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 edileceğinin 

bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası yarınca ilanen tebliğ edilir. 6512/4/1-1 

————— 

Ali YARALI - (TC-47758156788) Erkenez Mahallesi 23021 sokak No: 40 

KahramanmaraĢ adresinde bulunan, iĢyerinde ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatının olmadığı halde 

6 Adet 12 Kg'lık Dolu lpragaz, 10 Adet 12 Kg'lı k Dolu Likitgaz, 4 Adet 12 Kg'lık Dolu Sihirgaz, 

2 Adet 12 Kg'lık BoĢ Likitgaz, 1 Adet 12 Kg'lık BoĢ Ġpragaz, 9 Adet 2 Kg'lık BoĢ Likitgaz marka 

LPG tüplerini bulundurması; Tüplü lpg satıĢını ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı olmaksızın 

yapması yönünde tespit edilen hususlara iliĢkin olarak 01/12/2016 tarihli ve 6635-28 sayılı Kurul 

Kararı uyarınca açılan soruĢturma kapsamında konu, Kurul tarafından değerlendirilerek 

hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢ olup, hakkınızda verilen Kararın örneği 

yazımız ekinde gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.766.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

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

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler 

ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001 5800 7292 

2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları 

(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 

18 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 edileceğinin 

bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası yarınca ilanen tebliğ edilir. 6512/5/1-1 

————— 

―Küçük KayaĢ Mahallesi. 19 Mayıs Bulvarı No: 342 MAMAK ANKARA‖ adresinde 

27/10/2008 tarih ve BAY/939-82/25162 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren 

Beg-Nak Nakliyat ĠnĢaat Petrol Turizm Ticaret Limited ġirketi‘nin (ġirket); 2010 yılı içerisinde 

Öz Ayyıldız Madeni Yağ Petrol Nakliye Pazarlama Ticaret Limited ġirketi‘nden akaryakıt alımı 

gerçekleĢtirerek lisansına kayıtlı dağıtım Ģirketi haricinde baĢka bir kaynaktan akaryakıt ikmal 

etmesi nedeniyle hakkında yürütülen soruĢturma sonucunda düzenlenen 09.12.2016 tarih ve 1886 

sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ġirket‘ e gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢ, bunun üzerine 8 ġubat 2017 tarih ve 59241 sayılı Resmi Gazete‘de yazılı savunma 
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yapması hususu ilanen tebliğ edilmesine rağmen yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması 

üzerine soruĢturma konusu husus tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiĢ olup, konuyu 

değerlendiren Kurul 24.05.2017 tarih ve 7094/51 sayılı Kararı ile Beg-Nak Nakliyat ĠnĢaat Petrol 

Turizm Ticaret Limited ġirketi hakkında 70.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına 

karar vermiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 70.000- TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 

tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler ġubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25‘lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük 

süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

 6512/6/1-1 

————— 

13.01.2012 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12420 numaralı otogaz bayilik lisansı 

kapsamında faaliyet gösteren Bergama Akaryakıt Ticaret Limited ġirketi‘ne ait tesiste 20/10/2014 

tarihinde yapılan denetimde LPG Sorumlu Müdür Belgesinin ibraz edilememesi, dolayısıyla söz 

konusu istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit 

edilmesine iliĢkin olarak 05/01/2017 tarihli ve 6849-19 sayılı Kurul Kararı uyarınca açılan 

soruĢturma kapsamında konu, Kurul tarafından değerlendirilerek hakkınızda idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢ olup, hakkınızda verilen Kararın örneği ( 16.05.2017-7083/31 

Kurul Kararı) yazımız ekinde gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 76.142.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

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

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler 

ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001 5800 7292 

2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları 

(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 

18 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 edileceğinin 

bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası yarınca ilanen tebliğ edilir. 6512/7/1-1 

————— 

―Eymir Mahallesi Ġstiklal Caddesi Sanayi Sitesi KarĢısı Suluova/AMASYA" adresinde 

mukim, sahip olduğu 26.06.2009 tarihli ve LPG-BAY/ 941-54/09231 sayılı otogaz bayilik lisansı 

15/06/2016 tarihinde sonlandırılan Caner Otomotiv Turizm Tarım Petrol Gıda ĠnĢaat Pazarlama 

Ve Ticaret Limited ġirketi‘ne ait tesiste 06.07.2015 tarihinde yapılan denetimde anlaĢma yapılan 

dağıtıcının tescilli markası ve amblemi olmaksızın faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi ile 

ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol 

Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 
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Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 19/11/2015 

tarihli ve 5882-23 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonucunda düzenlenen 

10/12/2015-193 sayılı SoruĢturma Raporu ile Denetim Dairesi BaĢkanlığı‘nın konuya iliĢkin 

görüĢü Kurul tarafından değerlendirilmiĢ olup; 24/05/2017 tarihli ve 7094-60 sayılı Karar ile 

Lisans sahibi hakkında, 419.205,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 419.205,-TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 

gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 

5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6512/8/1-1 

————— 

―Eymir Mahallesi Ġstiklal Caddesi Sanayi Sitesi KarĢısı Suluova/AMASYA" adresinde 

mukim, sahip olduğu 26.06.2009 tarihli ve LPG-BAY/ 941-54/09231 sayılı otogaz bayilik lisansı 

15/06/2016 tarihinde sonlandırılan Caner Otomotiv Turizm Tarım Petrol Gıda ĠnĢaat Pazarlama 

Ve Ticaret Limited ġirketi‘ne ait tesiste 10.11.2014 tarihinde yapılan denetimde zorunlu 

sigortanın yaptırılmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" 

baĢlıklı 17 nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler 

ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 

inci maddesi hükümleri uyarınca 14/05/2015 tarihli ve 5601-77 sayılı Kurul Kararı kapsamında 

yapılan soruĢturma sonucunda düzenlenen 20/2015/3 sayılı SoruĢturma Raporu ile Denetim 

Dairesi BaĢkanlığı‘nın konuya iliĢkin görüĢü Kurul tarafından değerlendirilmiĢ olup; 24/05/2017 

tarihli ve 7094-56 sayılı Karar ile Lisans sahibi hakkında, 761.432,-TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 761.432,-TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 

gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 

5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6512/9/1-1 

————— 

21.12.2012 tarih ve BAY/939-82/31918 (lisansı 30/04/2014 tarih ve 15320 sayılı karar ile 

sonlandırılmıĢ) sayılı bayilik lisansı sahibi Egeberk Ġnsaat Madencilik Petrol Sanayi Ve Ticaret 

Limited ġirketi hakkında, lisans sahibinin dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi, istasyon 

otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sistemi dıĢında akaryakıt satıĢı 

gerçekleĢtirmesi sebebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu BaĢkanlık Makamının 22/05/2017 

tarih ve 23170 sayılı Oluru ile 5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve 
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Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 

doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 23/05/2017 tarihli ve 655 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

ġirket‘in Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Kurum kayıtlarında yer alan ―ReĢatbey mh. Fuzuli cd. 

Sunay Apt. No.59 Kat:1 Daire: 5 Seyhan /ADANA‖ ve ―Çakaldere Köyü No:131 Parsel:522 

Ceyhan /ADANA‖ adreslerine posta ile gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yazılı 

savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ 

edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır. 

 6512/10/1-1 

————— 

Kurul 16.05.2017 tarihli ve 7083-21 sayılı Kararı ile, 22.01.2016 tarihinde yapılan 

denetimlerde, ―Antalya ili, DöĢemealtı ilçesi, Kömürcüler Mahallesi, Kırkgöz Sanayi Sitesi, 

No:258‖ adresinde bulunan ve iĢletmeciliğini yapan BarıĢ SAK‘ın, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun ―Lisansların tabi olacağı usul ve esaslar‖ baĢlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendine aykırı olarak lisans almaksızın madeni yağ üretiminde bulunduğu 

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 gerçek 

kiĢi nezdinde 18.08.2016 tarihli ve 6444-82 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma 

sonrasında düzenlenen 01/04/2016-532 sayılı SoruĢturma Raporu ve yazılı savunması Kurul‘ca 

değerlendirilmiĢ olup yazılı savunmasında ileri sürülen hususların mevzuata aykırılığı haklı 

gösterecek gerekçeler olmadığı anlaĢıldığından; BarıĢ SAK hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve 2016 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 1.208.229-TL (Bir milyon iki 

yüz sekiz bin iki yüz yirmi dokuz TL) tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.208.229-TL (Bir milyon iki yüz sekiz bin iki yüz 

yirmi dokuz 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. 

 6512/11/1-1 

————— 

26/09/2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere Evgoil Petrol Tarım Kimya 

Ürünleri ve Madeni Yağ Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi‘ nin ―Cumhuriyet 

Mahallesi Bağlar Caddesi 9. Sokak No:39 Süksün / KAYSERĠ‖ adresinde kurulu madeni yağ 

üretim tesisi için almıĢ olduğu 14/01/2010 tarih ve MYĞ/2396-8/27079 numaralı madeni yağ 

lisansı kapsamında madeni yağ üretimi için temin ettiği baz yağı baĢka bir isim altında ticarete 
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konu etmesi nedeniyle hakkında yürütülen soruĢturma sonucunda düzenlenen 09.12.2016 tarih ve 

1891 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ġirket‘ in ―Saray Mahallesi 7 Nolu 

Cadde No:12 Kahramankazan/ANKARA‖ tebliğ edilmesine rağmen yasal süre içerisinde yazılı 

savunma yapmaması üzerine soruĢturma konusu husus tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiĢ 

olup, konuyu değerlendiren Kurul 01.06.2017 tarih ve 7106/80 sayılı Kararı ile Evgoil Petrol 

Tarım Kimya Ürünleri ve Madeni Yağ Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi 

hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiĢ, anılan Kurul 

Kararı ġirket‘ in ―Saray Mahallesi 7 Nolu Cadde No:12 Kahramankazan/ANKARA‖ adresine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 

tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler ġubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25‘lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük 

süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

 6512/12/1-1 

————— 

Kurul‘un 27/04/2016 tarihli ve 6253-46 sayılı Kararı ile BAY/939-82/33996 sayılı bayilik 

lisansı sahibi Fuat ÇEKEN'in 06/05/2014 tarihli tespite göre 2014 yılında müteaddit kez 

BAY/939-82/30908 sayılı bayilik lisansı sahibi Ġlke Petrol Turizm ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti.'ne 

akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle 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 Fuat ÇEKEN 

hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 24/05/2016 tarihli ve 911 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak 

üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak 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. 6512/13/1-1 

————— 

Hacettepe Mahallesi Ankara-Samsun Asfaltı Üzeri NO:62 Sungurlu ÇORUM adresinde 

faaliyette bulunmak üzere 10.08.2007 tarihli ve LPG-BAY/941-54/06862 sayılı otogaz bayilik 

lisansı sahibi Hitit Akaryakıt Madeni Yağ Gıda Turizm ĠnĢaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited 

ġirketi‘ne ait tesiste 12.08.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta 

belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmaması 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 10/05/2017 tarih ve 21653 Makam Olur‘u 

uyarınca yapılan soruĢturma sonucunda tanzim edilen 15/05/2017-605 sayılı soruĢturma raporu 

savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 
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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, yapılacak yazılı savunmanın 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. 6512/14/1-1 

————— 

DAĞ/299-13/043 numaralı Doğal Gaz Dağıtım Lisansı sahibi ĠgdaĢ Ġstanbul Gaz Dağıtım 

Sanayi Ve Ticaret Anonim ġirketi‘nin (ĠGDAġ) doğal gaz dağıtımı gerçekleĢtirdiği bölgede 

faaliyet gösteren GES Enerji Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'nin (GES Enerji); vizesiz faaliyette 

bulunarak ve makul ve basiretli bir tacir gibi davranmayarak (ĠGDAġ projelerinde tahrifat 

yaparak) 4646 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11 

inci maddesi ve 652 sayılı Kurul Kararı hükümlerine aykırı hareket ettiği hususunda yapılan 

tespitler çerçevesinde, 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi, Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak 

Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslara ĠliĢkin 

Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümleri ve 12/01/2017 tarih 6864-2 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 

GES Enerji Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 07/03/2017 tarih 11047 sayılı BaĢkanlık 

Oluru kapsamında 01/06/2017 tarihli ve 713 sayılı SoruĢturma Raporu düzenlenmiĢ ancak bilinen 

en son adresinde kendisine ulaĢılamamıĢ olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden 

itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 6512/15/1-1 

————— 

10/09/2014 tarihinde 19.12.2007 tarihli ve LPG-BAY/941-54/07293 numaralı LPG oto 

gaz bayilik lisansı sahibi Mehmet Savran 'ın "Kadirli Karayolu Üzeri ( Ada: - , Pafta: - , 

Parsel:522 ) Kumarlı Köyü Andırın – KahramanmaraĢ" adresinde yapılan denetimlerde tespit 

edildiği (Tutanak: B-143644) istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür 

çalıĢtırılmadığının 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 uyarınca Mehmet Savran nezdinde 03.03.2017 tarih ve 10533 sayılı BaĢkanlık 

Makamı oluru ile 03.03.2017 tarih ve 10610 sayılı görevlendirme yazısı kapsamında doğrudan 

soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. 

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 

17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde gönderilmiĢ ancak tebliğ edilememiĢtir. 

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 03.03.2017 tarih ve 10610 sayılı görevlendirme kapsamındaki 

soruĢturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 16/05/2017-611 sayılı 

SoruĢturma Raporu ekte sunulmuĢ ancak tebliğ edilememiĢtir. 
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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, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip 

giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle (Varsa Denetim tarihi öncesine ait Sorumlu Müdür 

Belgesi- Sorumlu Müdür SözleĢmesi- Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası) ile birlikte 

Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate 

alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

 6512/16/1-1 

————— 

BaĢkent Oto Galericiler Sitesi 2311 Sokak No:10 Batıkent Yenimahalle / ANKARA‖ 

adresinde 01/03/2011 tarih ve BAY/939-82/29086 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet 

gösteren Netak Petrol ĠnĢaat Gıda Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi‘ nin (ġirket) 

2011 yılı içerisinde lisansına kayıtlı dağıtım Ģirketi dıĢında baĢka bir kaynaktan (Sey-Pet Petrol 

Nakliyat ĠnĢaat Otomotiv Gıda Sanayi Ticaret Limited ġirketi‘nden) akaryakıt ikmal etmesi 

nedeniyle hakkında yürütülen soruĢturma sonucunda düzenlenen 09.12.2016 tarih ve 1866 sayılı 

SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ġirket‘ e tebliğ edilmesine rağmen yasal süre 

içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine soruĢturma konusu husus tekrar Kurul gündemine 

intikal ettirilmiĢ olup, konuyu değerlendiren Kurul 24.05.2017 tarih ve 7094/53 sayılı Kararı ile 

Netak Petrol ĠnĢaat Gıda Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 70.000- TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 70.000- TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 

tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler ġubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25‘lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük 

süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

 6512/17/1-1 

————— 

―Rafet Canıtez Caddesi Zekai Apaydın Sokak No: 10 Oran Çankaya ANKARA‖ 

adresinde 06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-4/27680 numaralı Dağıtıcı Lisansı kapsamında faaliyet 

gösteren Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi Ġç ve DıĢ Ticaret Limited 

ġirketi‘nin (ġirket) 06/06/2012 tarih ve BAY/939-82/31088 numaralı bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren bayisi Gökselin Petrol Ürünleri Gıda Turizm Ġthalat Ġhracat Nakliye Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi‘ne ait akaryakıt istasyonunda kurumsal kimlik çalıĢmalarını 

tamamlamaması nedeniyle hakkında yürütülen soruĢturma sonucunda düzenlenen 09.12.2016 

tarih ve 1867 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ġirket‘ e gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiĢ, bunun üzerine 20 ġubat 2017 tarih ve 29985 sayılı Resmi Gazete‘de 

yazılı savunma yapması hususu ilanen tebliğ edilmesine rağmen yasal süre içerisinde yazılı 

savunma yapmaması üzerine soruĢturma konusu husus tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiĢ 

olup, konuyu değerlendiren Kurul 24.05.2017 tarih ve 7094/24 sayılı Kararı ile Raman Akaryakıt 

Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi Ġç ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi hakkında 70.000- TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir.  
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 70.000- TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 

tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler ġubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25‘lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük 

süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

 6512/18/1-1 

————— 

―Kazakburun Mah. D-100 Karayolu Uzuntarla Beldesi Ġzmit / KOCAELĠ‖ adresinde 

faaliyet gösteren 12.03.2005 tarihli ve BAY/454-1072/04382 (lisansı 30.12.2013 tarih ve 40702 

sayılı karar ile sonlandırılmıĢtır.) sayılı bayilik lisansı sahibi Uzuntarla Petrol Nakliyat Turizm Ve 

ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi‘nin 14/10/2009 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, 

dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 10/01/2012 tarih ve 3637-21 sayılı Kurul 

Kararı ile hakkında uygulanan idari para cezasının, DanıĢtay 13. Dairesinin E: 2012/3709, K: 

2014/633 sayılı kararıyla ―savunma istem yazısının usule aykırı olarak tebliğ edilmesi‖ gerekçesi 

çerçevesinde iptal edilmesi üzerine 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 Uzuntarla 

Petrol Nakliyat Turizm Ve ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi nezdinde 03/05/2017 tarihli 

ve 20523 sayılı BaĢkanlık Olur‘u kapsamında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. 

Ġlgili lisans sahiplerince piyasa faaliyetinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi 

gerekmekte olup, aksi halde ilgililer nezdinde 5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 

nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer 

alan "Daire BaĢkanlığınca, hakkında soruĢturma açılan gerçek veya tüzel kiĢiye baĢlatılan 

soruĢturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın …" hükümleri uygulama 

alanı bulacaktır. 

Bu kapsamda soruĢturma sonucu düzenlenen 18/05/2017 tarihli ve 633 sayılı SoruĢturma 

Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin 

Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6512/19/1-1 
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Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Varlık Mahallesi 7564 ada 1 parselin batısının Pazar Alanı olarak düzenlenmesine iliĢkin 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, 

Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 6586/1-1 

————— 

60583 ada 13 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 6587/1-1 

————— 

61015 ada 2 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 6588/1-1 

————— 

61411 ada 3 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 6589/1-1 

————— 

15977 ada 1 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 6590/1-1 

————— 

44751 ada 1 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 6591/1-1 

————— 

15665 ada 46 parselde bulunan trafo alanının yeniden düzenlenmesine iliĢkin 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama 

ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 6592/1-1 

————— 

43106 ada 1 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 6593/1-1 

————— 

43572 ada 3 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 6594/1-1 
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Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

8221 ada 2 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 6595/1-1 

————— 

61383 ada 1 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 6596/1-1 

————— 

61361 ada 1 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 6597/1-1 

————— 

15678 ada 7 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 6598/1-1 

————— 

15475 ada 1 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama  ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 6599/1-1 

————— 

61307 ada 1 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 6600/1-1 

————— 

13518 ada 4 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 6601/1-1 

—— • —— 

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

Pursaklar Ġlçesi Saray Mahallesi imar ve parselasyon planı kapsamında bulunan 98449 

ada 56 parsel ve 98421 ada 13 no.lu parselleri kapsayan 90004/64 numaralı parselasyon planı, 

Belediye Encümenimizin 08.06.2017 gün 2017/186 sayılı kararı ile uygun görülmüĢ, 15.06.2017 

tarih 1272 sayılı Ankara BüyükĢehir Belediyesi encümen kararıyla onaylanmıĢtır. 3194 sayılı 

Ġmar Kanununun 19. maddesi uyarınca 30 gün süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya 

çıkartılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 6633/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ġEHĠTKAMĠL ĠLÇE MĠLLĠ 

EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe GAZĠANTEP/ġEHĠTKAMĠL 

Adresi 

YAPRAK MAHALLESĠ 

SĠNLER SOKAK NO: 18/A 

27400 ġEHĠTKAMĠL/ 

GAZĠANTEP 

Tel-Faks 0 (342) 323 24 29 - 0 (342) 326 11 93 

Posta 

Kodu 
27400 E-Mail sehitkamil27@meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ġAKĠR CECEN  

Adresi 

GÖLLÜCE MAHALLESĠ 25051 

NOLU SOKAK NO: 9/1 

ġEHĠTKAMĠL / GAZĠANTEP 

 

T.C. Kimlik No. 17249670208  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

GAZĠANTEP KANTĠNCĠLER 

ESNAF ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) 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. 

 6606/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ġEHĠTKAMĠL ĠLÇE MĠLLĠ 

EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe GAZĠANTEP/ġEHĠTKAMĠL 

Adresi 

YAPRAK MAHALLESĠ 

ġĠRĠNLER SOKAK NO: 18/A 

ġEHĠTKAMĠL / GAZĠANTEP 

Tel-Faks 0 (342) 323 24 29 - 0 (342) 326 11 93 

Posta 

Kodu 
27400 E-Mail sehitkamil27@meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı HATĠCE TAġDEMĠR  

Adresi 

YENĠ MAHALLE   75053 

NOLU SOKAK NO: 11/1 

ġEHĠTKAMĠL / GAZĠANTEP 

 

T.C. Kimlik No. 21442909270  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
YOK  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
YOK  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
YOK  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) 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. 

 6607/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ġEHĠTKAMĠL ĠLÇE MĠLLĠ 

EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe GAZĠANTEP/ġEHĠTKAMĠL 

Adresi 

YAPRAK MAHALLESĠ 

ġĠRĠNLER SOKAK NO: 18/A 

ġEHĠTKAMĠL / GAZĠANTEP 

Tel-Faks 0 (342) 323 24 29 - 0 (342) 326 11 93 

Posta 

Kodu 
27400 E-Mail sehitkamil27@meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ÖZDEMĠR GÜRÜLTÜ  

Adresi 

GAZĠKENT MAHALLESĠ 

27040 NOLU CADDE 

NO:10/1 ġEHĠTKAMĠL / 

GAZĠANTEP 

 

T.C. Kimlik No. 36523407910  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
YOK  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
YOK  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
YOK  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) 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. 

 6608/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ĠNEBOLU ĠLÇE MĠLLĠ 

EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe KASTAMONU/ĠNEBOLU 

Adresi 

CAMĠ KEBĠR MAHALLESĠ 

KAġĠF BEY CADDESĠ NO:28  

ĠNEBOLU / KASTAMONU 

Tel-Faks 0 (366) 811 20 05 - 0 (366) 811 40 60 

Posta 

Kodu 
37500 E-Mail inebolu37@meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı SEVDE NOGAY AġLAKÇI  

Adresi 

CÜNÜRYE MAHALLESĠ 

ĠSMET PAġA CADDESĠ 

NO:251/4 ĠNEBOLU / 

KASTAMONU 

 

T.C. Kimlik No. 57952053196  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
57952053196  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
YOK  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
YOK  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) 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. 

 6609/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ġEHĠTKAMĠL ĠLÇE MĠLLĠ 

EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe GAZĠANTEP/ġEHĠTKAMĠL 

Adresi 

YAPRAK MAHALLESĠ 

ġĠRĠNLER SOKAK NO: 18/A 

ġEHĠTKAMĠL / GAZĠANTEP 

Tel-Faks 0 (342) 323 24 29 - 0 (342) 326 11 93 

Posta 

Kodu 
27400 E-Mail sehitkamil27@meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı LÜTFÜ YILDIRIM  

Adresi 

YAVUZLAR MAHALLESĠ 

BEYAZ KONUK SOKAK 

NO: 3/A ġAHĠNBEY / 

GAZĠANTEP 

 

T.C. Kimlik No. 29842640656  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
YOK  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
YOK  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
YOK  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) 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. 

 6610/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ġEHĠTKAMĠL ĠLÇE MĠLLĠ 

EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe GAZĠANTEP/ġEHĠTKAMĠL 

Adresi 

YAPRAK MAHALLESĠ 

SĠNLER SOKAK NO: 18/A 

27400 ġEHĠTKAMĠL/ 

GAZĠANTEP 

Tel-Faks 0 (342) 323 24 29 - 0 (342) 326 11 93 

Posta 

Kodu 
27400 E-Mail sehitkamil27@meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ĠLHAN CAN  

Adresi 

ġAHĠNTEPE MAHALLESĠ 

133394 NOLU CADDESĠ 

KARASU APT. B BLOK 

NO:1/3 ġEHĠTKAMĠL / 

GAZĠANTEP 

 

T.C. Kimlik No. 21799916914  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

GAZĠANTEP KANTĠNCĠLER 

ESNAF ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) 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. 

 6611/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

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. 

 6585/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

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. 

 6584/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA  

ĠLĠġKĠN DÜZELTME ĠLANI: 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/198706 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı/Karayolları 

Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin   

Adı Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Toroslar/MERSĠN 

Adresi 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 

Üzeri Akbelen Mah. 
Tel-Faks 

0324 241 30 00 

0324 241 30 45 

Posta Kodu   E-Mail bol05@kgm.gov.tr  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı YAFA Müh. MüĢ. ĠnĢ. San. ve Tic. A.ġ. Hakkı Melih KORUKLUOĞLU 

Adresi 

Konak Mah. ġenocak Sok. Ġltuğ ĠĢ 

Merkezi No: 2 Kat:4 D:15 

Nilüfer/BURSA 

Evka3 Mah. 121. Sok. No:46/12 

Bornova/ĠZMĠR 

T.C. Kimlik No. - 297 142 504 26 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
927 051 7224 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Tic. Sic. No. 68793/Bursa/Merkez - 

6. Yasaklama Kararının Yayınlandığı 

Resmi Gazete'nin Tarihi ve Sayısı 

7. Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına ĠliĢkin 

Dayanak ve Kapsam 

8. Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına ĠliĢkin Bakanlık 

Onay Tarihi 

12.05.2017 tarih ve 30064 sayılı 

Resmi Gazete 

Kamu Ġhale Kurulunun 

07.06.2017 tarihli ve 

2017/MK-235 sayılı 

kararı 

17.07.2017 

 6628/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

1117262, 730595 ve 867675 YĠBF nolu yapılar üzerindeki denetim sorumluluğunu yerine 

getirmediğinden dolayı hakkında üç defa idari para cezası uygulanması nedeniyle 07.11.2016 

tarihli ve 26032 sayılı Makam Oluru ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında kanunun 8. Maddesi 

uyarınca 1 (bir) yıl süre ile ―yeni iĢ almaktan cezası‖ uygulanan 1807 nolu Yapı Denetim Ġzin 

Belgesine sahip Balıkesir Yapı Denetim Ltd. ġti.‘ nin kuruluĢ ortağı Muhammet Zeki AKTAġ 

(ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 895, Oda Sicil No:19805) 

tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada, Ankara 9. Ġdare Mahkemesinin 

26.05.2017 tarihli ve E.2016/5080 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin yürütülmesinin 

durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, Muhammet Zeki AKTAġ hakkında, 15.11.2016 tarihli ve 

29889 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiĢ olan iĢlemin yürütmesi 14.07.2017 tarihli ve 17155 

sayılı Makam Olur‘u ile durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 6528/1/1-1 

————— 
Osmaniye Ġli, Merkez Ġlçesi, 102 ada, 124 parsel üzerindeki 816469 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen 6814 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 1158 no‘lu Yapı 

Denetim Ġzin Belgesine sahip Cıngıloğlu Yapı Denetim Ltd. ġti. tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 13. Ġdare Mahkemesi‘nin 09.03.2017 tarihli ve E.2015/123-K.2017/737 

sayılı kararı ile ‗‗dava konusu iĢlemin iptaline‘‘ hükmedildiğinden, 13.09.2014 tarihli ve 29118 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile Cıngıloğlu Yapı Denetim Ltd. ġti. hakkında tesis edilmiĢ olan geçici 

durdurma iĢlemi 13.07.2017 tarih ve 17063 sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 6528/2/1-1 

—— • —— 
Ufuk Üniversitesinden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve 

Atanmak Ġçin Gerekli Ġlkeler ve BaĢvuru Ölçütlerinde öngörülen koĢulları sağlamıĢ olmak Ģartı 

ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu 

hükümlerine tabi olmak üzere) 

Profesör ve Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracakların Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/ 

Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, 

özgeçmiĢlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan 

(Profesör 6 takım, Yardımcı Doçent 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.  

1 - BaĢvurular ilanın Resmi Gazete‘de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.  

2 - Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. Ġlanımıza http://www.ufuk.edu.tr 

adresinden ulaĢılabilir. 

 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL BÖLÜM/ANABĠLĠM DALI 

KADRO 

ÜNVANI ADEDĠ 

Tıp Fakültesi 

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. 1 

Fizyoloji Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. 1 

Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı/Nefroloji 

Bilim Dalı 
Yrd. Doç. Dr. 1 

Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi 

ĠĢletme Bölümü Profesör 1 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler 

Bölümü 
Yrd. Doç. Dr. 1 
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Kadir Has Üniversitesinden: 

DÜZELTME ĠLANI 

Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü‘nün 

Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği‖nde öngörülen koĢullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS 

Akademik Personel Ġstihdam Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. Ġlana konu 

olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Aranan ġartlar: 

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde Doçent 

atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak, 

2 - Öğretim üyesi olarak en az 5 yıl eğitim ve akademik iĢ tecrübesine sahip olmak. 

3 - Konusunda saygın dergilerde yayınlarının, tanınmıĢ yayınevlerinden kitap 

bölümlerinin bulunması. 

4 - Yüksek Lisans veya Doktora derecelerini Sanat Tarihi alanında almıĢ olmak. 

5 - YurtdıĢı akademik deneyimine sahip olmak, Ġngilizce ders verecek ve araĢtırma 

yürütecek seviyede Ġngilizce yeterliliğe sahip olmak. 

Adayların KHAS Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki 

sıralamaya uygun hazırladıkları (Yardımcı Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ve aĢağıda 

listesi verilen evrakların bulunduğu baĢvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has 

Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali /ĠSTANBUL adresine ilan baĢvuru süresi içinde 

baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Adayların baĢvuru dosyasında bulunacak belgeler: 

1 Öğretim üyesi baĢvuru dilekçesi, 

2. ÖzgeçmiĢ (Yök formatlı), 

3. Üniversitemiz web sayfasında ( http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat ) adresinde 

yayınlanan KHAS Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-1 ve Ek-2 

tabloları, 

Ek-1: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak. 

Ek-2: Ek-1‘de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak. 

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları 

yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul‘ca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması Ģarttır. 

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge 

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.  

BaĢvuru dosyasında eksik belge olması halinde baĢvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.  

BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.  

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) 
 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Endüstri 

Ürünleri 

Tasarımı 

Bölümü 

Doç. Dr. 1 

Yüksek Lisans veya Doktora derecelerini Sanat 

Tarihi alanında almıĢ olmak. Sanat-Tasarım Teori 

ve Tarihi, Sanat Tarihinde Kent ve Mekân 

ÇalıĢmaları, Ġstanbul ÇalıĢmaları alanlarında 

bilimsel araĢtırma ve yayın yapmıĢ olmak. 

YurtdıĢında doktora sonrası araĢtırma yapmıĢ 

olmak. 
 
BaĢvuru adresi: 

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 

34083-Cibali/ĠSTANBUL 6605/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2017/10376 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli Eğitim ve

Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında
Karar

2017/10377 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Man Adası Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi
Değişimi Anlaşması ve Sözkonusu Anlaşmaya İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması
Hakkında Karar

2017/10396 Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti Federal, Tarım,
Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında İşbirliği
Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ’ın

Yeniden Seçilmesine Dair Karar (No: 2017/47)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI
— Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ’ın

Yeniden Seçilmesine Dair Karar (No: 2017/48)

YÖNETMELİKLER
— Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
— Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik
— Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Kadir Has Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Hazırlık ve Lisans Öğretim

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş

Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2017/13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/28)

— Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
— Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi, İller Bankası Anonim Şirketinde ve

PTT Anonim Şirketinde 2016 ve 2017 Yıllarında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1)
— Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/9 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/10 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/11 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/12 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/13 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/80 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2017/14 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI
— Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 26/05/2017 Tarihli ve E: 2017/2, K: 2017/3 Sayılı

Kararı
— Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 09/06/2017 Tarihli ve E: 2016/3, K: 2017/4 Sayılı

Kararı

NOT: 20/7/2017 tarihli ve 30129 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Danıştay Kararları ile 2. mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


