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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ MEDYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Mer-

kezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma

Kurulunu,
b) Merkez: Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,



ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ege Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim

Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Kitle iletişimi alanında uluslararası gelişme ve çalışmaları takip etmek ve Merkez

aracılığıyla öğretimin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, her türlü bilimsel ve uygulamalı
araştırma çalışmaları yapmak.

b) Üniversitenin sahip olduğu kitle iletişim araçları vasıtasıyla; tüm paydaşları ile iş-
birliğinin gelişmesine ve toplumla bütünleşmesine katkıda bulunmak.

c) Üniversitenin medya ve halkla ilişkiler faaliyetlerini verimli bir şekilde koordine etmek.
ç) Sorumluluğunda yer alan kitle iletişim araçlarının iş akış süreçlerini planlamak ve

yürütmek.
d) Merkezin çalışma alanında eğitim gören öğrencilere mesleki hazırlık için katkı sağ-

lamak.
e) Kitle iletişimi ve reklamcılık alanında projeler, programlar hazırlamak. Yurt içindeki

ve yurt dışındaki paydaş kuruluşlara eğitim amacıyla eleman göndermek veya yurt dışından
gelenleri kabul etmek.

f) Üniversitenin kurum kültürü ve kimliği, itibar yönetimi çalışmalarını koordine etmek.
Bu amaca yönelik olarak Üniversitenin görsel ve işitsel arşivini oluşturmak ve geliştirmek.

g) Kent kültürüne ve toplumsal gelişime, bilimsel ve sanatsal katkılar sağlayacak fır-
satları araştırmak, sunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki

faaliyetlerde bulunur:
a) Ege Üniversitesi Televizyonu, Radyo Ege Kampüs ve Ege Ajans’ın faaliyetlerini yü-

rütmek.
b) Ege Üniversitesi ile ilgili haberlerin yerel, ulusal ve uluslararası basında yer alabil-

mesi için gerekli çalışmaları yürütmek.
c) Ege Üniversitesi Televizyonu ve Radyo Ege Kampüs’ün program üretim süreçlerini

yürütmek.
ç) Ege Üniversitesi Televizyonu ve Radyo Ege Kampüs’ün teknik altyapısının çalış-

masını ve geliştirilmesini sağlamak.
d) Radyo, televizyon, televizyon haberciliği, reklam gibi alanlarda eğitim gören ya da

bu alanlara ilgi duyan Ege Üniversitesi öğrencilerine, öğretim üyelerine uygulama yapma im-
kânı sunmak.

e) Medya alanında yaşanan teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Üniversitenin
kitle iletişim araçlarını en güncel teknolojiler ile en verimli şekilde desteklemek.

f) Ege Üniversitesi ile ilgili her türlü ses, görüntü ve fotoğraf kaydını arşivlemek ve
bunları medya varlık yönetimi sistemleriyle yedekleyip tasnif ederek araştırmacıların kullanı-
mına sunmak.
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g) Kitle iletişimi ve reklamcılık alanlarının gelişimine katkıda bulunacak şekilde eğitim,

konferans, seminer, panel, etkinlik ve benzeri organizasyon ve çalışmaları gerçekleştirmek.

ğ) Radyo, televizyon, çoklu ortam (multimedya), yazılı basın, haber ajansı, masaüstü

yayıncılık, sinema, reklam ve halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi araçlarının eğitim, uzaktan

eğitim, interaktif eğitim ve benzer alanlarda kullanılmasına yönelik projeler geliştirmek ve uy-

gulamak.

h) Üniversite içinden veya dışından gelecek tanıtım filmi, belgesel ve eğitim filmleri

taleplerini taraflar arasında sağlanacak anlaşmaya istinaden hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından İletişim Fakültesi öğretim üyeleri arasından

seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebi-

leceği gibi, süresi bitmeden görevden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede gö-

revli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardım-

cısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde

kendiliğinden sona erer. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılardan birini

vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca

alınan kararları uygulamak.

b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

c) Her çalışma dönemi sonunda Merkezin faaliyetlerini kapsayan raporu düzenlemek

ve Yönetim Kuruluna sunmak. Yönetim Kurulu ile birlikte Merkezin bütçesini hazırlamak.

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü

çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma

ve faaliyetleri yönlendirmek.

d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek; Merkezin

hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma

Kuruluna sunmak.

e) Gerektiğinde Danışma Kurulunun toplanma önerisini Yönetim Kuruluna sunmak ve

Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli

önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
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Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu;

a) Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Müdür tarafından önerilen ve Rek-

tör tarafından üç yıl için görevlendirilen, Üniversite öğretim elemanları arasından seçilen dört

kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Her-

hangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle

üye görevlendirilir.

b) Müdürün daveti üzerine her ay, gerekli durumlarda daha sık toplanır ve merkezin

faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla top-

lanır ve kararlarını katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oy eşitliği durumunda müdürün

oyunun içinde olduğu karar esas alınır.

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları belirler, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma

programını düzenler.

Danışma kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına tavsiye niteliğinde görüş

ve öneriyle katkıda bulunan bir organdır. Danışma Kurulu; merkezin faaliyet alanlarında ça-

lışmalarda bulunmuş yabancı ve Türk bilim insanları, öğretim üyeleri, ulusal ve uluslararası

kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda faaliyetlerde bulunmuş olan kişiler arasından Yönetim

Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile seçilen beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev yaparlar.

(3) Danışma Kurulu her yıl en az bir kez Müdür tarafından tespit edilecek tarihte ve

Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

Personel ihtiyacı

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

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek ele-

manlarla karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü

alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin malıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 11/7/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege

Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Rektör yürütür.
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Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ ORGAN NAKLİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının gö-
revleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve
çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Dekan: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
c) Fakülte: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ç) Merkez: Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Müdür Yardımcıları: Merkezin Müdür Yardımcılarını,
f) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Ege Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ege Üniversitesi ilgili bölüm, anabilim dalları ve ünitelerinin işbirliği ile her türlü

doku ve her türlü organ nakli uygulamasını çağdaş düzeyde gerçekleştirmek,
b) Kadavradan elde edilecek tüm insan dokularını işleyip ihtiyacı olanlara tedavi amaçlı

kullandırmak,
c) Dünyadaki doku ve organ nakli konularındaki yeni gelişmeleri izleyerek ülkeye ak-

tarmak, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak ve bu konuda yeni teknikler geliştirmek,
ç) Organ sağlamak ve toplumun her kesiminin bu konuda bilinçlenmesine yönelik ça-

lışmalar yapmak,
d) Dünyadaki yapay organ uygulamaları konularındaki yeni gelişmeleri izleyerek ül-

keye aktarmak, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak ve bu konuda yeni teknikler geliştir-
mek.
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Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bu-

lunur:
a) Üniversitede hücre, doku ve organ nakli alanında araştırma ve uygulama yapacak

öğretim elemanı yetiştirilmesini teşvik etmek ve bunun gerçekleşmesi için gerekli ortam ve
olanakları hazırlamak,

b) Merkez ilgi alanına giren özel konularda, eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve
bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına kısa ya da uzun süreli eleman göndermek, yurt dışından
bu amaçla gelenleri kabul etmek,

c) Merkezin çalışma alanıyla ilgili üniversite öğretim üyelerinin, merkezde görevlen-
dirilebilmesi ve merkez amacına uygun olarak çalışmalarını sürdürmesi,

ç) Üniversitede hücre, doku ve organ nakli alanında yapılan çalışmaları teşvik etmek,
d) Merkez ilgi alanına giren konularda bilgi üretimini artırmak ve değişik düzeyde ka-

liteli insan gücü yetiştirmek için eğitim programı, seminer, konferans, kurs, ulusal ve uluslar-
arası kongreler düzenlemek; gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyet-
lerle ilgili yayınlar yapmak,

e) Hücre, doku ve organ nakliyle ilgili Üniversitede yapılacak bilimsel çalışmalar, araş-
tırma ve tez çalışmaları, projelere ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği dâhilinde destek
verebilmek,

f) Merkez araştırma, uygulama için gerekli laboratuvarları kurmak ve diğer olanakları
sağlamak, kurulan bu laboratuvarların uluslararası akreditasyonlarının yapılması için çalışmalar
yapmak,

g) Hastalara transfer edilecek olan hücre ve dokuların dünyadaki en üst standartlara uy-
gun GMP koşullarına göre üretilmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak,

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlar ve merkezlerle, bilgi alışverişinde bu-
lunmak ve işbirliği yapmak,

h) Alanıyla ilgili çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları, Görevleri ve Proje Çalışma Grupları

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu,
ç) Çalışma grupları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu ve devamlı statüdeki, organ nakli ko-

nusunda eğitimli ve çalışmaları ile temayüz etmiş öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından
üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışma-
larında kendisine yardımcı olmak üzere organ nakli konusunda deneyimli kadrolu ve devamlı
statüdeki öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendi-
rilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürle aynıdır.
Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet
eder. Göreve vekâlet altı aydan uzun süreli olması halinde yeni müdür görevlendirilir.
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(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda organ nakli yapacak gruplar arasında ko-
ordinasyon ve organ nakli organizasyonunun sağlanması, diğer organ nakli merkezleriyle iş-
birliği ve iletişimin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, yapay organ konusunda her türlü ça-
lışmaların yapılmasından, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve sonuç-
larının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin idarî işlerini yürütmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantı gündemlerini belirlemek,
ç) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak,
d) İdarî personelin gözetim ve denetimini yapmak,
e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek ve denetlemek,
f) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer kurum, kuruluş ve merkezlerle işbirliği yaparak ama-

ca uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve konu ile doğrudan

ilgili Üniversitede tam zamanlı çalışan dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden
oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki üyeler Müdürün önereceği öğretim üyeleri ara-
sından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlen-
dirilebilir. Üyelik süresi biten, ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen
üyelerin yerine, süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.

(2) Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ola-
rak toplanır. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından da olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir.
Yönetim Kurulu; üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili ko-

nularda gerekli kararları almak,
b) Merkezin çalışma planını ve programını yapmak,
c) Danışma Kurulunu oluşturacak çalışma gruplarında görevlendirilecek kişileri belir-

leyerek Rektörün onayına sunmak,
ç) Müdürün hazırladığı yılsonu faaliyet raporu ve gelecek yıl yapılması planlanan faa-

liyetlere ilişkin raporları inceleyerek Rektörlüğe sunmak,
d) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların projelerine yapılacak mali katkıları karara

bağlamak,
e) Bütçe imkânları göz önüne alınarak, teşvik, bilim ve hizmet ödülleri vermek,
f) Merkezin gelirlerini artırıcı girişimlerde bulunmak, önlemler almak, gelir dağılımı

ve kullanım şekillerini ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlemek,
g) Organ nakli ve yapay organ konusunda araştırma, geliştirme ve uygulama çalışma-

larının çağdaş düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak,
ğ) Müdürün getireceği diğer konuları karara bağlamak.
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Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Rektör

tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün teklifi ve Rek-

törün onayı ile yılda en az bir defa Rektör veya Rektörün görevlendireceği bir rektör yardım-

cısının başkanlığında toplanır. Toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri ve organ nakli koordi-

nasyon sorumlusu hazır bulunur. Müdür toplantıların raportörlüğünü yapar.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin tüm faaliyet alanları ile ilgili öneriler sunmak,

b) Müdür tarafından önerilen gündemdeki konularla ilgili görüş bildirmek,

c) Merkezin amaçları ile ilgili konularda iletilen görüşleri değerlendirmek,

ç) Yeni çalışma konularını gündeme getirmek,

d) Sorunların çözüme bağlanmasına yönelik öneriler getirmek.

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkezde; organ nakli ile tedavisi mümkün olan böbrek, karaciğer,

kalp, pankreas, kemik iliği, akciğer, kornea ve benzeri organlar ve diyaliz, immünoloji, diag-

nostik radyoloji, terapötik radyoloji, hematoloji, enfeksiyon, mikrobiyoloji, patoloji ve anes-

teziyoloji birimlerinden Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile çalışma grup veya grupları ku-

rulur.

Çalışma gruplarının görevleri

MADDE 15 – (1) Çalışma gruplarının görevleri şunlardır:

a) Çalışma esaslarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve çalışmalarını

onaylanan esaslara göre yürütmek,

b) Ayda en az iki kez toplanmak ve hazırlanan raporları her üç ayda bir Yönetim Kuru-

luna sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek

olan ve Üniversitenin işbirliği ve/veya birlikte kullanım protokolü yaptığı kamu kurum ve ku-

ruluşlarının ilgili mevzuatları gereğince görevlendirilmesi mümkün olan elemanlarca karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez elemanları tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında alı-

nan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gebze Teknik Üniversitesinden:
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze Teknik Üniversitesinin fakülte ve bö-

lümlerinde yürütülen lisans eğitim ve öğretim esaslarına ilişkin hususları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gebze Teknik Üniversitesinin fakülte ve bölümlerinde

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Fakülte: Üniversite bünyesindeki fakülteleri,
b) Fakülte Kurulu: İlgili fakültenin kurulunu,
c) Fakülte Yönetim Kurulu: İlgili fakülte yönetim kurulunu,
ç) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
d) Rektör: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörünü,
e) Rektörlük: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,
f) Senato: Gebze Teknik Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite (GTÜ): Gebze Teknik Üniversitesini,
ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Gebze Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Kayıt-kabul
MADDE 5 – (1) Üniversite fakültelerine ve bölümlerine girebilmek için, lisans öğre-

nimiyle ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavını kazanmış olmak ve başka bir li-
sans programında kayıtlı olmamak şarttır.

(2) Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar Üniversite Yönetim Kuru-
lunca belirlenerek ilan edilir. Kayıt olan öğrenciler, Üniversite tarafından düzenlenen ve tarihi
ilan edilen İngilizce seviye tespit sınavına alınırlar. Senato tarafından eş değerliği kabul edilen
uluslararası ve ulusal sınavlarda yine Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduklarını
belgeleyenler, İngilizce seviye tespit sınavına girmeden lisans öğrencisi olurlar. Söz konusu
sınavlarda başarısız olan veya bu sınavlara katılmayan öğrenciler ise, GTÜ Yabancı Diller Bö-
lümünde İngilizce hazırlık öğretimine devam ederler.

(3) Hazırlık sınıfının ilk yılında yapılan İngilizce yeterlik sınavlarında başarılı olamayan
öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfına devam etme hakkı bulunmaz. Ancak bir sonraki öğretim
yılının başında ve devamında yapılan tüm İngilizce yeterlik sınavlarına girebilirler.

(4) Dört yarıyıl sonunda İngilizce dil yeterliliğini belgeleyemeyen öğrencilerin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(5) Gerek birinci yıl gerekse ikinci yıl sonunda başarısız olan öğrenciler isterlerse,
23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmeliğin 8 inci maddesinin on beşinci fıkrası uyarınca, İngilizce öğretimin zorunlu olma-
dığı üniversitelere yerleştirilmek üzere ÖSYM’ye başvurabilir veya yatay geçiş yapabilirler.
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(6) Zorunlu durumlarda öğrenci adayları, noter vasıtasıyla vekâlet verdikleri kişiler ara-
cılığıyla kesin kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

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

uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik
takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilenler
hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yap-
tıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Eğitim ve öğretim başladıktan sonra, öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini
yatırmış olan, Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o yarıyılda
ödemiş oldukları öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

Yatay ve dikey geçişler
MADDE 7 – (1) Üniversite içinden veya dışından fakültelere yapılacak her türlü 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 hükümlerine göre
yürütülür. İntibak işlemleri fakülte yönetim kurulu tarafından yapılır.

(2) Dikey geçişler hakkında; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğ-
renimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uy-
gulanır.

Danışmanlık
MADDE 8 – (1) Her öğrenci için Senato tarafından belirlenen esaslara göre danışman

atanır. Danışmanlık öğrencilik süresince devam eder.
Kimlik kartı
MADDE 9 – (1) Kesin kayıtlarını yaptıran öğrencilere, Üniversite tarafından öğrenci

olduklarını belirten fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.
Kayıt yenilenmesi
MADDE 10 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde belirlenen tarihlerde da-

nışman onayı ile kayıtlarını yenilemek zorundadır. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenileye-
meyen öğrenciler kayıt bitim tarihinden sonraki bir hafta içerisinde mazeretli kayıt için ilgili
fakülte dekanlığına başvururlar. Başvuruları fakülte yönetim kurulları tarafından incelenen ve
mazeretleri geçerli görülen öğrenciler, kayıtlarını ders ekleme – çıkarma süresinin sonuna kadar
yaptırmakla yükümlüdürler. Ders kaydı yaptırılmayan yarıyıl, öğretim süresinden sayılır.

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 11 – (1) Öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar ya-

rıyıllarının her birisinin normal süresi on dört haftadır. Gerekli hallerde bu süre Senato tarafın-
dan değiştirilebilir. Akademik takvim, her akademik yılın başlamasından önce Senato tarafından
belirlenir ve ilan edilir. Resmi tatil günlerinde öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak gerektiğinde
dersi veren birim tarafından önerilen ve fakülte yönetim kurulunca uygun görülen derslerin
ders ve sınavları mesai saatleri dışında veya cumartesi ve pazar günleri veya akademik tak-
vimde yer alan telafi günlerinde yapılabilir.

Ders kredileri
MADDE 12 – (1) Derslerin kredi değerleri bölümlerin teklifi üzerine fakülte kurulla-

rında onaylandıktan sonra Senato tarafından belirlenir. Kredi değerlerinin hesaplanmasında
AKTS kılavuzları esas alınır.

Öğretim planları
MADDE 13 – (1) Üniversitenin Fakülte ve Bölümlerindeki öğretim, Senato tarafından

onaylanan öğretim planına göre aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır:
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a) Öğretim planındaki dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler,
öğrencinin almak zorunda bulunduğu, seçmeli dersler ise öğrencinin belirli ders grupları içinden
seçerek almak zorunda olduğu derslerdir.

b) Öğretim; öğretim planında öngörülen dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, labo-
ratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, eskizler, arazi uygulamaları, seminerler, bitirme
çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(2) Öğretim planları, bir yarıyılda asgari 28, azami 32 ve bir yılda 60 AKTS kredisi ol-
mak üzere, lisans programları için 240 AKTS kredisi olacak şekilde aşağıda belirtilen esaslar
çerçevesinde düzenlenir:

a) Mezun olabilmek için öğretim planında yer alan tüm derslerin ve en az 240 AKTS
kredisinin tamamlanmış olması gerekir.

b) Öğretim planına dâhil olan staj çalışmaları, fakülteler tarafından her bölümün özel-
liğine göre hazırlanan esaslara göre yapılır.

c) Tamamlanan kredi toplamına göre yarıyıllar aşağıdaki tabloya göre belirlenir. Bu
tabloya göre 7 nci yarıyıla gelmiş öğrenci son sınıfta sayılır.

Tamamlanan Krediye Göre Yarıyıllar Tablosu

Öğretim planında tamamlanan kredi Yarıyıl
0 – 24 1. yy
25 – 50 2. yy
51 – 77 3. yy
78 – 105 4. yy
106 – 132 5. yy
133 – 160 6. yy
161 – 200 7. yy
201 ve üstü 8. yy

Eğitim-öğretim süresi ve şekli
MADDE 14 – (1) İngilizce hazırlık programında geçirilen süre hariç, Üniversitedeki

lisans eğitim-öğretim programları sekiz yarıyıl olup, azami bitirme süresi yedi yıldır.
(2) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı

dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin
programdan ilişiği kesilir.

(3) Öğretim planlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerin ve derslere bağlı olarak yapılan
proje, laboratuvar, arazi çalışması gibi akademik etkinliklerin süresi bir yarıyıldır. Bu süre Se-
nato tarafından değiştirilebilir.

Ön şart
MADDE 15 – (1) Bir dersin ön şartı, ilgili bölümün önerisi, fakülte kurulu ve Senato

kararı ile belirlenir.
Kredi yükü
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin yarıyıllık asgari kredi yükü; ön şart koşullarına aykırı

olmamak şartıyla 20 AKTS kredisidir.  İstisnai durumlarda öğrencinin başvurusu, ilgili bölümün
önerisi ve fakülte yönetim kurulu kararı ile asgari kredi yükü düşürülebilir. 220 AKTS’yi ta-
mamlayan öğrencilerde bu şart aranmaz.

(2) Öğrencilerin bir yarıyılda azami kredi yükü 35 AKTS kredisidir.
(3) Birinci ve ikinci yarıyıldaki lisans öğrencileri olağan kredi yükünü aşamaz. Olağan

kredi yükleri bölümlerin öğretim planlarında her yarıyıl için belirtilen sayılardır.
(4) Genel not ortalaması 1,99 ve aşağı olan öğrenciler bir yarıyılda 30 AKTS kredisin-

den fazla ders alamaz.
(5) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,50 olan öğ-

renciler için azami kredi yükü 40 krediye çıkarılabilir.
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(6) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,00 olan; 160
AKTS kredisi tamamlamış öğrenciler için azami kredi yükü 40 AKTS krediye çıkarılabilir.

Ders ekleme-çıkarma
MADDE 17 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen dönemler içerisinde 16 ncı

maddede yer alan kredi yükü şartlarını sağlamak koşuluyla danışmanının onayını alarak ders
planındaki kayıtlandığı derslerde ekleme-çıkarma yapabilir.

Dersten çekilme
MADDE 18 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen dönemler içerisinde 16 ncı

maddede yer alan kredi yükü şartlarını sağlamak koşuluyla danışmanının onayını alarak
kayıtlandığı derslerden çekilebilir.

(2) Çekilme işlemi yapılan dersin notu “W” olarak değerlendirilir.
(3) Bir yarıyıl içerisinde en çok bir dersten, öğrenim boyunca en çok altı dersten çekilme

işlemi yapılabilir.
(4) Dersten çekilme işlemi ilk iki yarıyılda ve daha önce dersten çekilme işlemi yapılmış

derslerden yapılamaz.
Bitirme çalışması
MADDE 19 – (1) Öğrencinin, mezun olmadan önce, istenen mesleki düzeye ulaştığını

gösteren bir bitirme çalışması yapması zorunludur. Bitirme çalışması, öğretim planlarında en
erken yedinci ve sekizinci dönem dersi olarak yer alır. Öğrencinin istemesi ve bitirme çalışması
yürütücüsünün uygun görmesi halinde, bu çalışma İngilizce hazırlanabilir.

(2) Bitirme çalışmasının uygulaması ile ilgili hususlar, ilgili fakültenin bitirme çalışması
Senato tarafından belirlenir.

Yarıyıl izni
MADDE 20 – (1) Üniversiteye kayıtlı öğrenciler sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı

yükseköğrenim kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenler ve olağan dışı durumlar nedeni
ile fakülte yönetim kurulu kararı ile bir seferde en fazla iki yarıyıl toplamda dört yarıyıl izin
alabilirler. İzin süresi, zorunlu hallerde izni veren fakülte yönetim kurulu tarafından uzatılabilir.
İzin başvuruları en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar yapılır; ancak
izin gerekçesinin ders ekleme-bırakma süresi bitiminden sonra ortaya çıkması durumunda bu
süreler dışında da başvuru yapılabilir. İki yarıyıl izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl so-
nunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili yönetim kuruluna başvurmaları
gerekir. Yarıyıl izini verilen süre öğretim süresinden sayılmaz.

Değişim programları
MADDE 21 – (1) Değişim programı, Üniversitenin yurt içi veya yurt dışı yükseköğre-

tim kurumları ile yapılan karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde öğrencilerin diğer kurumda eği-
tim-öğretim görmelerine olanak tanır.

(2) Değişim programları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından be-
lirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Değişim programları süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve
bu süre öğretim süresinden sayılır.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma ve saydırma
MADDE 22 – (1) Üniversitede bir lisans programına kayıtlı öğrenciler başka bir yük-

seköğretim kurumundan, ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve fakülte yönetim kurulu kararı
ile ders alabilir. Alınan dersler kayıtlı olduğu programın kredi yükümlülükleri yerine sayılabi-
lir.

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerden CC altındaki notlar ve başarısız olarak ifade
edilen diğer notlar kabul edilmez ve transkriptte yer verilmez.

(3) Yurt dısı̧ndaki üniversitelerden değişim programları dâhilinde alınan derslerin başarı
notlarının Üniversitedeki başarı durumuna nasıl yansıtılacağı, bölüm intibak komisyonunun
görüşü alınarak fakülte yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.
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(4) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrencilerin ders alacakları üniversi-
tedeki programın taban puanının, Üniversiteye yerleştikleri yıldaki programın ÖSYM taban
puanından daha yüksek olması şartı aranır.

(5) Yaz öğretiminde alınacak derslerin birbiri ile çakışmaması ve bir yaz döneminde
en fazla 15 AKTS, toplamda 30 AKTS kredisini aşmaması gerekir. Yaz öğretimi derslerinde
alınan notlar transkriptlerde yaz öğretimi adı altında belirtilir.

(6) Özel öğrencilik ve yaz öğretimi işlemleri; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. İntibak
işlemleri fakülte yönetim kurulu tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Değerlendirme ve Mezuniyet

Ders bilgi formu
MADDE 23 – (1) Derslerin işlenişi, devam durumu, değerlendirme ölçütleri ve içeriği

yarıyıl başında öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders bilgi formu ile öğrencilere duyurulur
ve ders bilgi sisteminde ilan edilir. Öğrenciler ders bilgi formlarında ilan edilen yükümlülükleri
yerine getirmek zorundadırlar.

Devam durumu
MADDE 24 – (1) Teorik derslerde en az %70, laboratuvar ve uygulamalı derslerde en

az %80 devam zorunluluğu aranır. Bunun yanında öğrenciler, dersin bilgi formunda gerekli
görülen teorik, uygulama, laboratuvar, sınav ve gerekli görülen diğer tüm çalışmalarına katıl-
mak zorundadır. Derslerin devam durumu öğretim elemanı tarafından izlenir.

Ders değerlendirme
MADDE 25 – (1) Öğrencinin bir dersteki başarısı, ders bilgi formunda belirtilen de-

ğerlendirme ölçütlerine göre belirlenir. Ders bilgi formunda derse ait ara sınavlar, yarıyıl sonu
sınavı, kısa sınavlar, ödevler, projeler ve dönem içi diğer çalışmaların dönem sonu notuna et-
kilerinin yüzdesel oranı belirtilir. Değerlendirme, dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır.
Derslere devamı yetersiz olanların diğer notları değerlendirilmez ve bu öğrencilerin dersleri
tekrar almaları gerekir.

Sınavlar
MADDE 26 – (1) Ders bilgi formunda belirtilen devam koşulunu sağlayamayan öğ-

renciler yarıyıl sonu sınavına giremez.
(2) Derste yapılacak sınavların sayısı, şekli, katılım koşulları ve ders değerlendirme-

sindeki katkı oranları dersi yürüten öğretim elemanı tarafından belirlenerek, ders bilgi formu
ile öğrencilere duyurulur.

(3) Resmi tatil günlerinde sınav yapılmaz. Ancak gerektiğinde dersi veren birim tara-
fından önerilen ve fakülte yönetim kurulunca uygun görülen derslerin sınavları mesai saatleri
dışında veya cumartesi ve pazar günleri yapılabilir.

Notlar ve işaretler
MADDE 27 – (1) Öğrencilere verilen notlar ve işaretler aşağıda gösterilmiştir:
a) EX (Muaf): Öğrencilerin kayıtlı oldukları program, yan dal ve çift ana dal program-

larında var olan ve öğrencinin muaf olduğu dersler için verilir.
b) NA (Devamsız-başarısız): Devam koşullarını sağlamayan veya dersin ara sınavları-

nın hiçbirisine girmeyen öğrencilere verilir.
c) NC (Kredisiz/ortalama dışı): Öğrencilerin kayıtlı oldukları program, yan dal ve çift

ana dal programları dışında aldıkları derslerde verilir. Bu derslere ait başarı notları ortalamaya
dâhil edilmez; transkriptte yer alır.

ç) S (Yeterli): Senato tarafından not tipi S/U şeklinde tanımlanmış derslerde başarılı
olan öğrencilere verilir.
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d) U (Yetersiz): Senato tarafından not tipi S/U şeklinde tanımlanmış derslerde başarısız
olan öğrencilere verilir.

e) W (Dersten çekilme): 18 inci maddede yer alan esaslara göre öğrencinin yarıyıl içe-
risinde çekildiği derslerde verilir. W notu ortalama hesaplarına katılmaz.

f) Transkript: Öğrencilerin kayıtlı olduğu programları, almış oldukları dersleri, derslerin
kredi değerlerini, bu derslerden alınan notları, not ortalamalarını ve başarı durumlarını gösteren
çizelgedir.

Harf Notu 4’lük Sistemdeki Not 100’lük Sistemdeki Not
AA 4,00 100,00
BA 3,50 88,33
BB 3,00 76,66
CB 2,50 65,00
CC 2,00 53,33
DC 1,50 41,66
DD 1,00 30,00
FF 0,00 0,00
NA 0,00 0,00

Dersin tamamlanması
MADDE 28 – (1) Bir dersi başarı ile tamamlamak için o dersten CC ve üstü veya S

notu almak gereklidir.
(2) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,00 olmak koşulu ile o dersten alınan DD ve

DC notları da başarılı kabul edilir.
(3) Senato kararı ile belli dersler için DD ve DC notları başarısız olarak kabul edilebi-

lir.
(4) FF, NA ve U başarısızlığı ifade eder.
Nota itiraz
MADDE 29 – (1) Yarıyıl içi sınav sonuçlarına itiraz, notun ilan edilmesinden itibaren

bir hafta içerisinde ilgili bölüm başkanlığına veya dekanlığa yapılır.
(2) Yarıyıl sonu notlarının açıklanması ve maddi hata düzeltilmesi aşağıdaki şekilde

yapılır:
a) Öğrencilerin bir dersteki yarıyıl sonu harf notu akademik takvimde belirtilen tarih-

lerde öğretim üyesi tarafından açıklanır.
b) Öğrenci, bir dersteki harf notuna, dersin harf notunun ilan edilmesinden itibaren bir

hafta içerisinde, bağlı bulunduğu fakültenin dekanlığına yazılı olarak başvurup itiraz edebilir.
Dekanlık, ilgili öğretim üyesine, öğrencinin başarı notuna katkısı bulunan bütün çalışmaları
tekrar inceleterek, öğrencinin itirazını ve öğretim üyesinin yeniden değerlendirmesini iki hafta
içinde fakülte yönetim kurulunda karara bağlar.

c) Dersi veren öğretim elemanı tarafından maddi bir hata tespit edilmesi halinde dersi
veren öğretim elemanının gerekçeli başvurusu ve fakülte yönetim kurulu kararı ile notlarda
düzeltmeler yapılabilir.

Bütünleme
MADDE 30 – (1) Bütünleme sınavından alınan notlar ilgili dersin final notu yerine ge-

çer. Başarı notu olarak değerlendirilmez.
(2) Bir dersten NA notu alan öğrenciye o dersten bütünleme sınav hakkı verilmez.
(3) Başarı değerlendirilmesi bir döneme yayılan proje, bitirme çalışması ve benzeri ça-

lışmalardan oluşan derslere bütünleme sınav hakkı verilmez.
(4) CC ve üzeri notlar ile tamamlanan derslerden bütünleme sınavına girilemez.
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Mazeret sınavı
MADDE 31 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerle yarıyıl içi sınavlarına giremeyen öğren-

cilere, fakülte yönetim kurulu kararı ile ve aynı yarıyıl içinde dersi veren öğretim elemanının
belirleyeceği gün ve saatte kullanılmak üzere mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencilerin yarıyıl
içi mazeret sınavına girebilmeleri için; sınav tarihinden itibaren beş gün içerisinde mazeret di-
lekçelerini bağlı oldukları fakültenin dekanlığına teslim etmeleri gerekir.

(2) Yarıyıl sonu sınavının mazereti yoktur.
(3) Mazeretleri nedeniyle bütünleme sınavına giremeyen ve sınavı müteakip üç gün

içinde ilgili dekanlığa mazeretlerini bildiren öğrencilerden mazeretleri ilgili fakülte yönetim
kurulunca uygun görülenler, fakülte yönetim kurulunun ilan edeceği tarihte yapılacak bütün-
leme mazeret sınavına girebilir.

Not ortalamaları
MADDE 32 – (1) Ağırlıklı yarıyıl not ortalaması, öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı

derslerin kredilerinin 4’lük sistemdeki notları ile çarpılması sonucu elde edilecek sayılar top-
lamının başarı notu EX, NC, S, U, W olan dersler hariç krediler toplamına bölünmesi ile bu-
lunacak değerdir. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

(2) Ağırlıklı genel not ortalaması, öğrencinin almış olduğu tüm derslerin kredilerinin
4’lük sistemdeki notları ile çarpılması sonucu elde edilecek sayılar toplamının, başarı notu EX,
NC, S, U, W olan dersler hariç krediler toplamına bölünmesi ile bulunacak değerdir. Bölme
sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir. Çift ana dal veya yan dal
programından çıkarılan öğrencilerin başarılı olduğu ve ana dal programına sayılmayan dersleri,
genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde gösterilir.

Başarı durumu
MADDE 33 – (1) Mezuniyet sırasında genel not ortalaması 3,00 - 3,49 arasında olan

öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ve üstü olanlar ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar
ve bu durum transkriptlerinde belirtilir.

(2) Bir yarıyıl sonunda, ağırlıklı genel not ortalaması 2,00 veya üstü olan öğrenciler
başarılı öğrenci sayılır.

(3) İkinci yarıyılın sonundan itibaren, herhangi bir yarıyıl sonunda, ağırlıklı genel not
ortalaması 1,99 ve aşağı olan öğrenciler sınamalı öğrenci sayılır. Sınamalı durumdaki öğren-
cilerin DC ve DD notları almış oldukları tüm dersleri başarısız olarak kabul edilir. Sınamalı
öğrenciler bir yarıyılda 30 AKTS krediden fazla ders alamaz.

Ders tekrarı
MADDE 34 – (1) Öğrenciler FF, NA, U ve W aldıkları tüm dersleri tekrar etmek zo-

rundadır.
(2) Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler daha önce alıp başarılı

oldukları dersleri tekrar edebilir.
(3) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri ilk açıldıklarında tekrarlamak zorundadırlar.

Ancak öğrencilerin bulundukları yarıyıldaki diğer dersler ile çakışmalar ve eğitim planlarında
ilerlemeleri göz önünde bulundurularak, danışmanlarının uygun görmesi durumunda ders tek-
rarı bir sonraki yarıyıla veya yaz döneminde alınmak üzere ertelenebilir.

(4) Herhangi bir dersten NA, U ve W notları ile başarısız olan öğrenciler, aynı dersi
tekrar etmeleri halinde o derse ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(5) Seçmeli bir dersin tekrarlanması durumunda, o dersin bulunduğu seçmeli ders ha-
vuzundan başka bir ders seçilebilir. Tekrarlanması gereken ders eğitim planından çıkarılmış
bir ders ise, öğrenciler bölümlerince uygun görülen başka bir dersi alırlar. Bu durumlarda öğ-
renciler yeni alınan derse ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(6) Tekrar edilen dersler için son alınan notlar geçerlidir.

15 Ekim 2017 – Sayı : 30211                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Tek ders sınavı
MADDE 35 – (1) İlgili programın öğretim planında staj dersleri dışında var olan ders-

lerden biri hariç hepsini tamamlamış olan öğrencilerin tamamlamadığı ders için girebileceği
bir sınavdır.

(2) Tek dersi kalan öğrenciler, dilekçeyle başvurmaları halinde ilgili fakülte yönetim
kurulu kararıyla bu duruma geldikleri yarıyılı izleyen ilk yarıyılda tek ders sınavına girebilir.

(3) Tek ders sınavı akademik takvimde belirtilen zamanda yapılır.
(4) Tek ders sınavına girilen dersin yarıyıl sonu harf notunun belirlenmesinde ara sınav

notu dikkate alınmaz.
(5) Tek ders sınavına girilecek dersin en son notu NA olamaz.
(6) Proje, laboratuvar ve bitirme çalışması derslerinde tek ders sınav hakkı kullanıl-

maz.
Üniversiteden ayrılma
MADDE 36 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurur.
Mezuniyet
MADDE 37 – (1) Öğrenci aşağıdaki koşulların tümünü sağlaması durumunda mezun

olabilir. Mezuniyet koşullarını tamamlayan öğrencinin mezuniyet kararı ertelenemez.
a) Bağlı bulunduğu programın öğretim planında yer alan tüm kredi yükünü ve çalış-

maları başarı ile tamamlamak.
b) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,00’a ulaşmış olmak.
c) Kayıtlı olduğu programdaki toplam kredi yükünün en az yarısını GTÜ’de almış ol-

mak.
Diploma, sertifika ve geçici mezuniyet belgeleri
MADDE 38 – (1) Diploma ve diğer belgeleri hak etme koşulları aşağıda belirtilmiştir:
a) Mezuniyet şartlarını yerine getirmiş öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır.
b) Çift ana dal programlarına kayıtlı öğrenciler mezuniyet yükümlülüklerini yerine ge-

tirdikleri programlar için ayrı lisans diploması almaya hak kazanır.
c) Bağlı bulunduğu programa ait öğretim planının ilk dört yarıyılında yer alan tüm kredi

yükünü ve çalışmaları başarı ile tamamlayan ve sadece bu dersler için hesaplanan ağırlıklı
genel not ortalaması en az 2,00’a ulaşmış olan öğrenciler Üniversiteden ayrılmaları durumunda
ön lisans diploması almaya hak kazanır. Ön lisans diploması alınabilmesi için %30 İngilizce
öğretim şartı aranmaz.

(2) Kayıtlı oldukları lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı oldukları
yan dal programı yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler yan dal sertifikası almaya hak ka-
zanır.

(3) Geçici mezuniyet belgesi: İstek üzerine diploma hazırlanıncaya kadar öğrencilere
geçici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Diploma ve sertifikaların kaybı halinde belgenin yenisi hazırlanır ve üzerine ikinci
nüsha ibaresi konulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetim kurulu kararlarına itiraz
MADDE 39 – (1) Öğrenciler kendilerine ilişkin alınan fakülte yönetim kurulu karar-

larına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Üniversite Yönetim Kuruluna itiraz
edebilirler.

Tebligat
MADDE 40 – (1) Öğrenci ile ilgili alınan fakülte yönetim kurulu kararları öğrenciye

tebliğ edilir.
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(2) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra
öğrenci bilgi sisteminde güncellediği posta adresine taahhütlü olarak yapılmak veya Üniversite
tarafından verilen resmi kullanıcı adına tanımlanmış e-posta adresine gönderilmek veya ilgili
fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(3) Öğrenci, Üniversite tarafından verilen resmi e-posta adresini aktif durumda tutmak,
sürekli e-postalarını takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştirdiği tak-
dirde yeni adresini öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemek zorundadır.

(4) Öğrencinin takip etmemesi nedeniyle e-postanın gönderildiği resmi e-posta adresi-
nin aktif olmaması nedeniyle okunmamış tebligatlar veya yanlış/eksik adres beyan edilmiş ad-
rese yapılmış tebligatlar tebliğ edilmiş sayılır.

(5) Öğrencilerin genelini ilgilendiren yönetmelik, yönerge, Senato esasları, akademik
işlemler ve değişiklikler ve sair işlemler ile ilgili düzenlemeler, Üniversitenin resmi internet
sitesinde yayımlanır. Öğrenci duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Diğer yükseköğretim kurumlarından geçiş yapan öğrenciler
MADDE 41 – (1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-

ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yer alan ek madde 1 kapsamında Üniversiteye yatay geçiş ya-
pan öğrencilerin 37 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartlar aranmaz.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve ilgili birimlerin kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 43 – (1) 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geb-

ze Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Olağanüstü hal düzenlemesi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan kanun hükmünde

kararnameler uyarınca Üniversiteye yerleştirilen öğrencilerde, 37 nci maddenin birinci fıkra-
sının (c) bendinde belirtilen şartlar aranmaz.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye ka-

yıtlı olan öğrencilerin intibaklarıyla ilgili işlemlerde Üniversite Yönetim Kurulu kararları uy-
gulanır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından önce Üniversitede ka-

yıtlı olan öğrenciler 43 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine tabi-
dirler. Ancak, bu öğrenciler dilekçe ile başvurmaları halinde bu Yönetmeliğin getirdiği hüküm-
ler geriye işletilmeden, bir defaya mahsus olmak ve 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından iti-
baren uygulanmak şartı ile bu Yönetmelikten yararlandırılırlar.

Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Gebze Teknik Üniversitesinden:

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gebze Teknik Üniversitesine bağlı enstitü-

lerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gebze Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürü-

tülen lisansüstü programları ile ilgili genel esaslar, programlara öğrenci kabulü, eğitim-öğretim

genel esasları, tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına yönelik temel esasları kap-

samaktadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

b) Akademik yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

d) Azami öğrenim süresi: Yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık sürecinde geçen

zaman hariç, tezli yüksek lisans öğreniminde altı yarıyıl, tezsiz yüksek lisans öğreniminde üç

yarıyıl, doktora öğreniminde ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyıl ve

lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyıllık süreyi,

e) Bütünleşik doktora programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış

yüksek lisans programı ile doktora programlarının kesintisiz olarak birleştirildiği lisansüstü

programını,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje, yüksek lisans tezi, doktora tezi ve

uygulaması gibi tez çalışması yarıyıllarında rehberlik etmek üzere belirlenen öğretim üyelerini,

g) Doktora yeterlik komitesi: Doktora yeterlik sınavlarını düzenleyip yürüten ve bu

amaçla sınav jürisi kuran, beş öğretim üyesinden oluşan ve iki yıl süreyle görev yapacak olan

komiteyi,

ğ) Doktora yeterlik sınavı: Doktora programlarındaki öğrencilerin kayıtlı oldukları

programlardaki temel konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadı-

ğının belirlendiği sınavı,

h) Dönem projesi/proje: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya in-

celenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunulan bitirme çalışma-

sını,
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ı) Enstitü: Gebze Teknik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim ve öğretim yapan ens-

titüleri,

i) Enstitü anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci madde-

sinde enstitü için tanımlanan enstitü anabilim dalını,

j) Enstitü anabilim dalı başkanı: Enstitü anabilim dalı ile aynı ismi taşıyan fakülte bö-

lümlerinin bölüm başkanını,

k) Enstitü anabilim dalı kurulu: Anabilim dalının, bilim dalı başkanlarından oluşan ku-

rulu; anabilim dalının, yalnız bir bilim dalını kapsadığı ve yalnız bir yüksek lisans ve/veya

doktora programı içerdiği durumlarda ise üniversitedeki lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya

tez yöneten tam zamanlı öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

l) Enstitü koordinatörlüğü: Rektör tarafından görevlendirilen rektör yardımcısı veya

enstitü müdürü başkanlığında, enstitü müdürlerinden oluşan, lisansüstü eğitimde enstitüler ara-

sında eşgüdümü sağlayan birimi,

m) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve

enstitüde öğretim programları bulunan enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan ilgili kurulu,

n) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü, en fazla iki enstitü müdür yardımcısı ve

enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl süreyle

seçilen üç öğretim üyesinden oluşan ilgili kurulu,

o) Program: Enstitü anabilim dalında, öğrencilerin kabul edildiği, belirli sayıda ve belirli

içerikte kredili ve kredisiz dersler ile doktora yeterlik, proje/tez ve uygulamalarından oluşan

yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik eğitim ve öğretim programını,

ö) Program akademik kurulu: Enstitü anabilim dalında tek program olduğunda enstitü

anabilim dalı kurulunu; birden çok program olduğu durumlarda ise her program için kurulan,

ilgili programda Üniversitedeki lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten tam zamanlı

öğretim elemanlarından oluşan, ilgili programın hedeflerinin belirlenmesini, planlanmasını ve

uygulanmasını sağlayan kurulu,

p) Program koordinatörü: Program yürütme kurulu ile program akademik kuruluna baş-

kanlık eden ve iki yıl süreyle atanan öğretim üyesini,

r) Program yürütme kurulu: İlgili lisansüstü programın yürütülmesinden ve öğrenci ka-

bulünden sorumlu, program koordinatörü dâhil üç üyeden oluşan ve iki yıl süreyle görev yap-

mak üzere kurulan kurulu,

s) Rektör: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ş) Senato: Gebze Teknik Üniversitesi Senatosunu,

t) Tez: Yüksek lisans tezi ve doktora tezini,

u) Tez izleme komitesi: Doktora programlarında kayıtlı öğrencinin tez çalışmasını iz-

leyen komiteyi,

ü) Tez jürisi: Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisinin tez çalışmasındaki başarı du-

rumunu belirleyen jüriyi,
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v) Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesini,

y) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar ile İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim ve öğretim

yapan enstitülerin anabilim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür.

(2) Lisansüstü eğitim ve öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans programı ve doktora

programı düzeylerinde yapılır. Ayrıca öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma

zorunluluğu olmaksızın yapılan lisansüstü uzaktan öğretim programları ve yurt içi/yurt dışı

yükseköğretim kurumlarıyla ve protokollerle belirlenen kurumların desteğiyle ortak lisansüstü

programları ile lisansüstü eğitim ve öğretim yapılabilir.

Lisansüstü programların açılması

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programları, enstitü anabilim dalları ile aynı veya değişik

adlarla açılabilir. Enstitülerin anabilim dallarında lisansüstü programların açılması için YÖK’ün

kriterleri dikkate alınarak öğretim üyeleri tarafından yapılan başvuru, ilgili enstitü anabilim

dalı başkanının onayı, enstitü kurulunun değerlendirmesi ve teklifi ile Rektörlüğe sunulur. Li-

sansüstü programlar YÖK onayıyla açılır.

Lisansüstü programların yürütülmesi

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programları, enstitü anabilim dalı başkanlıklarına bağlı

program yürütme kurullarınca yürütülür. Enstitü Anabilim dalı başkanı, program yürütme ku-

rulu veya koordinatör belirlenmemiş ise ilgili programın yürütülmesinden doğrudan sorumlu-

dur.

(2) Program Akademik Kurulu, ilgili lisansüstü programın hedeflerinin belirlenmesini,

planlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Enstitü anabilim dalı başkanının çağrısıyla her yarıyılda

en az bir kez toplanır. Program yürütme kurulunun kurulması gerektiğinde, program akademik

kurulu tarafından mevcutsa altı aday belirlenerek enstitü anabilim dalı başkanlığına sunulur.

Enstitü anabilim dalı başkanı; belirlenen bu adaylar arasından bir koordinatör, iki asil üye ve

gerekli görmesi halinde yedek üyeden oluşan program yürütme kurulunu teklif eder. Program

yürütme kurulu ile koordinatörü, enstitü yönetim kurulu tarafından iki yıl süreyle atanır.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Lisansüstü öğretimi; Türkçe, Türkçe-İngilizce veya İngilizce dillerinde

yapılır. Türkçe-İngilizce yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kre-

dilerinin en az %30'unu İngilizce verilen derslerden almak zorundadır. İngilizce yürütülen prog-

ramlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin %100'ünü İngilizce verilen

derslerden almak zorundadır.

Lisansüstü programlara başvuru için temel esaslar

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans programlarına lisans diploması olanlar ile lisans eğiti-

mini başarıyla sürdüren ancak o yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumdaki öğrenciler baş-

vurabilir. Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans dip-
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lomasına sahip olmaları veya o yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda olması gerekir. Bü-

tünleşik Doktora Programı kapsamında, lisans derecesi ile doktora programına başvuracak öğ-

rencilerin AGNO’ları en az 4 üzerinden 3,00 veya eşdeğeri bir puan olmak zorundadır.

(2) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuranlar için ALES ve eşdeğeri

puanı gereklidir. Lisansüstü programları giriş sınavına başvuru için adaylar İngilizce yeterlik-

lerini belgelemek zorundadır. Yüksek lisans ve Doktora programlarına başvuru için YÖK ta-

rafından kabul edilen ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ya-

pılan merkezi yabancı dil sınavları veya eşdeğeri kabul edilen dil belgesi şartı sağlanmalıdır.

Lisansüstü programların kontenjanları ve başvuru şartları

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara başvuru esasları temel alınarak, program yü-

rütme kurulunun ve/veya anabilim dalı başkanlığının görüşü, enstitü kurulunun önerisi ve Se-

nato kararı ile her yarıyıl için lisansüstü programların öğrenci kontenjanları ve başvuruda ara-

nacak şartları belirlenir. Yurt içi veya yurt dışındaki kurumlarla yapılan protokoller veya dev-

letlerarası anlaşmalar çerçevesinde, lisansüstü programlara müracaat edecek adaylar için şartlar

ve ek kontenjan belirlenebilir.

İlan ve başvuru

MADDE 11 – (1) Enstitü lisansüstü programlarının öğrenci kontenjanları, başvuruda

aranacak şartlar, istenen belgeler, sınav programları ve son başvuru tarihleri Rektörlük tarafın-

dan Üniversite internet sayfasında ilan edilerek duyurulur. Lisansüstü programına başvuru, li-

sansüstü öğrenci kabul ilanında belirtilen usul ve şartlara uygun olarak, son başvuru tarihine

kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.

Giriş sınavı değerlendirme

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara giriş sınavları, program yürütme kurulu veya

enstitü yönetim kurulunun her bir program için belirlediği sınav jürisi tarafından yapılır ve

sınav notu ile değerlendirilir. Giriş sınavları, anabilim dalındaki tüm öğretim üyelerine açıktır.

Tezli yüksek lisans veya doktora programına başvuran adayların başarı notu, ALES sınav so-

nucu ve giriş sınav sonucu dikkate alınarak belirlenir. Giriş sınavı, sadece mülakat sınavı ile

veya yazılı ve mülakat sınavının eş ağırlıklı toplamı şeklinde uygulanabilir. Tezsiz yüksek

lisans programına başvuran adayların başarı notu ise mülakat sonuçları ile değerlendirilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programları kazanan ve mezuniyetini belgeleyen adaylar,

akademik takvimde belirtilen süre içinde istenilen belgelerin aslı veya onaylı örneği ile Öğrenci

İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. İlan edilen süre

içinde kesin kaydını yaptırmayan aday lisansüstü öğrencilik hakkını kaybeder. Lisansüstü prog-

ramları kazanan adaylar, tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisans-

üstü programına kayıt yaptıramaz ve devam edemezler.

Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Enstitülerin yüksek lisans ve doktora programlarına kesin kayıt yap-

tırmaya hak kazanan, lisans/yüksek lisans derecelerini başvurdukları yüksek lisans/doktora

programlarından farklı alanda almış olan adaylarla, lisans/yüksek lisans derecelerini Üniversite

15 Ekim 2017 – Sayı : 30211                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylara eksikliklerini gidermek veya baş-

vurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

Bilimsel hazırlık programları, en fazla birbirini takip eden iki yarıyıl sürer, aynı yarıyılda en

çok üç ders olmak üzere toplam en çok altı kredisiz ders alınabilir. Bilimsel hazırlık süresi için-

de başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

Özel öğrencilik statüsü en fazla birbirini takip eden iki yarıyıl sürer, aynı yarıyılda en çok üç

ders olmak üzere toplam en çok altı ders alınabilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğ-

rencilik haklarından yararlanamazlar. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin son üç

yıl içinde özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet

verilen dersler, öğrencinin ilgili lisansüstü programında alması gereken toplam ders kredisinin

yarısından fazla olamaz.

Misafir öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Özel öğrenci kapsamı dışında kalan ve belirli bir konuda bilgisini

artırmak isteyenler, misafir öğrenci olarak kabul edilebilirler.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Enstitü içindeki farklı anabilim dallarına veya başka bir yükseköğ-

retim kurumundaki lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler, yatay geçiş yoluyla aynı veya

farklı adlardaki lisansüstü programlarına kabul edilebilirler. Yatay geçiş için başvuruda bulu-

nacak öğrencilerin devam etmekte oldukları lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı başa-

rıyla tamamlamış olmaları gerekir. Yatay geçiş için başvuran öğrenci, ilgili yüksek lisans ve

doktora programına giriş koşullarını sağlamak zorundadır. Öğrenci, yatay geçiş başvurularını

ilgili Enstitü Müdürlüklerine yapar. Yatay geçiş başvuruları, öğrencilerin not ortalamaları ve

geldikleri yükseköğretim kurumları göz önüne alınarak değerlendirilir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 18 – (1) Yabancı öğrenciler, lisansüstü programlara ilgili yarıyıldaki son baş-

vuru tarihine kadar başvurabilir. Enstitü tarafından istenilen belgelerle birlikte elektronik ortam

veya posta yoluyla başvuru yapılabilir. Yabancı öğrencilerin lisansüstü programlarına başvu-

ruları, beyan ettikleri belgeler üzerinden ilgili program yürütme kurulu ve/veya anabilim dalı

başkanlığı tarafından değerlendirilir. Yabancı öğrenciler için mülakat gerekmemekle birlikte,

program yürütme kurulu/koordinatörü isterse, elektronik ortamda istediği bir aday ile karşılıklı

görüşme talep edebilir. Enstitü yönetim kurulu, değerlendirmeleri dikkate alarak başarılı bul-

duğu öğrencileri şartlı kabul eder ve öğrencilere kabul mektubu verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim İle İlgili Genel Esaslar

Derslerin açılması ve ders görevlendirilmeleri

MADDE 19 – (1) İlk defa açılacak dersler; güz yarıyılı için mayıs ayı içerisinde, bahar

yarıyılı için kasım ayı içerisinde program yürütme kurulunun ve/veya anabilim dalı başkanının
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önerisi, enstitü kurulunun onayı ve Senato kararıyla kredili veya kredisiz olarak açılır. Her ya-

rıyıl verilecek dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlendirilecek öğretim elemanları; prog-

ram yürütme kurulunun ve/veya anabilim dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulu ka-

rarıyla belirlenir.

Danışman atanması

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara kayıt olan öğrencilere en geç birinci yarıyılın

sonuna kadar öğretim üyeleri arasından danışman ataması yapılır. Tez çalışmasının niteliğinin

birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı olarak, Üniversite kad-

rosu içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip kişiler atanabilir.

Uzmanlık alan dersi, seminerler ve ortak dersler

MADDE 21 – (1) Uzmanlık alan dersi, öğrencilerin danışmanları tarafından açılan ve

tez çalışmasına yönelik olan, tezli yüksek lisans ve doktora programının diğer lisansüstü dersleri

ile aynı usulde olan derstir.

(2) Öğrenci tez konusunun belirlendiği yarıyıldan itibaren her yarıyıl kendi tez danış-

manınca açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersleri tez

çalışması süresince devam eder. İlgili yarıyıl sonunda çalışması gelişmekte, başarısız ve me-

zuniyetinde başarılı olarak değerlendirilir.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi, öğrenimi süresince seminer dersleri almak

zorundadır. Seminer dersi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Danışman, seminer

dersini yürütür ve öğrenci ile seminer konusunu belirler. Öğrenci, seminer konusu kapsamında

seminer raporunu hazırlar ve belirtilen tarihte sunumunu yapar. Seminer sunumları, seminer

dersini alan öğrenciler ve ilgilisinin katılımına açıktır.

Lisansüstü kredi sistemi ve değerleri

MADDE 22 – (1) Kredi sistemi, ulusal kredi sistemi ve AKTS’ye göre düzenlenir.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl ulusal kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının

toplamıdır. Seminer, uzmanlık alanı dersi, proje ve tez çalışması kredisizdir.

(3) AKTS’de bir dersin kredisi, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesinde ye-

dinci ve sekizinci düzeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yet-

kinliklerin kazandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü temsil eder.

Kayıt yenileme ve derse kayıt

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, her akademik yarıyıl/dönem başında, akademik takvimde

belirtilen tarihler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme yapılmadığında geçen

süre azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) Danışman, her yarıyılın başında öğrenci ile birlikte öğrenci bilgi sistemine girerek

ders seçimini yapar ve onayını gerçekleştirir.

(3) Kayıt yenileme haftasında kayıt yaptıramayan öğrenciler, takip eden bir hafta içe-

risinde mazeret durumlarını bildiren belgeleri ile birlikte dilekçesini sunar, danışman ve ana-

bilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile mazeretleri enstitü yönetim
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kurulu tarafından değerlendirilir. Öğrenci, akademik takvimdeki ders ekleme çıkarma haftası

sonuna kadar, danışmanının onayını alarak yarıyıl başında aldığı derslere ek olarak yeni

ders/dersler alabilir veya kayıt yaptırdığı ders/derslerden çekilebilir.

Ders saydırma

MADDE 24 – (1) Ders saydırma işlemi, öğrencinin lisansüstü programına ilk kayıtlandığı

yarıyılda, diğer üniversitenin lisansüstü programından kaydının silindiğini gösteren belge ve

transkripti ile enstitü müdürlüğüne yapılır. Öğrencilerin ders saydırma ve intibak işlemleri,

program yürütme kurulu ve/veya anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kuru-

lunda incelendikten sonra karara bağlanır.

Ölçme ve değerlendirme

MADDE 25 – (1) Lisansüstü programların ölçme ve değerlendirilmesinin amacı; prog-

ramlar için belirlenmiş olan hedeflerin gerçekleşme düzeylerini tespit ederek sisteme geri bil-

dirimde bulunmak ve kalitenin yükseltilmesine destek olmaktır. Yarıyıl sonu başarı notu; ara

sınav/yarıyıl çalışması ile yarıyıl sonu çalışması veya yarıyıl sonu sınav notu dikkate alınarak

verilir. Sadece başarısız olunan derslere bütünleme sınav hakkı tanınır. Bütünleme sınavından

alınan notlar ilgili dersin yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı değerlendirmesi bir dö-

neme yayılan proje, seminer, uzmanlık alan dersi, mimarlık proje dersi ve benzeri çalışmalardan

oluşan derslere bütünleme sınav hakkı verilmez.

(2) Öğrencilere, aldıkları her ders için Senato tarafından belirlenen not sistemi çerçe-

vesinde harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notu olarak takdir

olunur. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC

(2,00) olması gerekir. Lisansüstü programlarından mezuniyet için AGNO’sunun en az BB

(3,00) olması gerekir.

Disiplin

MADDE 26 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; 18/08/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-

netmeliği hükümlerine tabidir.

İzin ve hakların saklı tutulması

MADDE 27 – (1) Öğrenciye, danışmanın görüşü, program koordinatörlüğü ve/veya

anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile YÖK tarafından belir-

tilen haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en çok iki yarıyıl süre ile askerlik durumunda ise

askerlik süresince izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci öğrenime devam edemez. İzinli olduğu

yarıyıllar öğrenim süresinden sayılmaz.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 28 – (1) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek isteğini yazılı olarak

beyan etmesi veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre

yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması durumunda, enstitü yönetim kurulu kararı

ile kaydı silinir ve ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez.
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Tez yazımı

MADDE 29 – (1) Lisansüstü öğrencisi, yazım kuralları Senato tarafından belirlenmiş

tez/proje yazım kılavuzuna göre tezini İngilizce veya Türkçe yazmak zorundadır. Öğretim dili

İngilizce olan programlarda tezler İngilizce yazılmak zorundadır. İngilizce olarak hazırlanan

tezlerin tez savunma sınavlarının da İngilizce olarak yapılması gerekmektedir.

Katkı payı ödeme

MADDE 30 – (1) Lisansüstü öğrencilerden her öğretim yılı başında Bakanlar Kuru-

lunca belirlenen esaslar uyarınca, her bir yarıyıl için birinci öğretimde katkı payı alınabilir,

ikinci öğretimde ise öğrenim ücreti alınır.

Mezuniyet için yayın koşulu

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans öğrencilerinin danışmanı ile birlikte tez çalışma-

sından üretilmiş ve ulusal/uluslararası etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel ola-

rak sunum yapmış olması veya ulusal/uluslararası hakemli dergilerde/sempozyum kitaplarında

yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin/bildirisinin bulunması veya ulu-

sal/uluslararası bir projede yer alması mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır.

(2) Doktora öğrencilerinin danışmanı ile birlikte tez çalışmasından üretilmiş, başka bir

tezin mezuniyet yayın koşulu olarak kullanılmamış, ilgili alanda Senato tarafından belirlenen

indeksler kapsamındaki dergide yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin

olması mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır. Danışmanı veya öğrencinin, makalede birinci

yazar veya sorumlu yazar olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini ka-

zanmasını sağlamaktır.

Genel esaslar

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak

koşuluyla en az yedi kredili ders ile iki seminer dersi ve uzmanlık alan dersinden oluşur. Tezli

yüksek lisans programı en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, bilimsel araştırma tek-

nikleri ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders almak zorundadır.

(2) Öğrenci, en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar tez konusunu belirlemelidir ve tez ko-

nusunun belirlendiği yarıyıldan itibaren her yarıyıl kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık

alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans programına geçiş

MADDE 34 – (1) Tez çalışması reddedilen ve tez çalışmasını tamamlayamayan tezli

yüksek lisans öğrencisi, talepte bulunması halinde, ders kredi yükü, proje yazımı, katkı payı

veya öğrenim ücreti ve benzeri gereklerini yerine getirdiğinde tezsiz yüksek lisans diploması

alır.

15 Ekim 2017 – Sayı : 30211                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Öğretim süresi

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programı azami tamamlama süresi, bilimsel ha-

zırlıkta ve İngilizce hazırlıkta geçen süre hariç her yarıyıl kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakıl-

maksızın altı yarıyıldır. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminerlerini başarıyla ta-

mamlayamayan ve AGNO’su 3,00 olmayan; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasını ta-

mamlayamayan, tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 36 – (1) Danışman, ilgili lisansüstü program akademik kurulundan, yoksa il-

gili anabilim dalından veya enstitülerde görevli öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim ku-

rulu kararı ile atanır. Üniversitede ilgili konuda öğretim üyesi yoksa farklı yükseköğretim ku-

rumlarından da danışman atanabilir.

Yüksek lisans tezi ve sonuçlanması

MADDE 37 – (1) Öğrenci, tez yazım kılavuzu esaslarına uygun şekilde hazırladığı te-

zini, danışmanının tezin savunabilir olduğuna ilişkin görüşü, intihal raporu değerlendirmesi ve

Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri Enstitüye teslim eder. Öğrenci, tezini jüri önünde

sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri; danışmanı dâhil, en az biri kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere

üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin beş kişiden oluşması durumunda, ikinci tez da-

nışmanı jüri üyesi olabilir.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sözlü olarak

sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, li-

sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır.

(4) Tez savunmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak toplanır, tez hakkında oy

çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı

başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak

tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(6) Tez çalışması başarısız bulunarak ret edilen öğrencilerin ilişiği kesilir. Bu öğrenciler,

talepleri halinde tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilir.

Tezli yüksek lisans diploması ve mezuniyet

MADDE 38 – (1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, ciltlenmiş yüksek lisans tezi

nüshalarını ve Enstitü tarafından istenen belgeleri tez savunma sınavından itibaren en geç bir

ay içerisinde enstitüye teslim eder. Öğrencinin talebi halinde enstitü yönetim kurulu teslim sü-

resini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(2) Mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilen öğrenciye Senato tarafından

uygun görülen yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin

tamamladığı enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği ta-

rihtir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Ders yükü

MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS

kredisinden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ve proje dersinden oluşur. Proje, kredisiz

olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Danışman atanması

MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için ders seçiminde

ve projenin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından be-

lirlenen niteliklere sahip doktorasını tamamlamış öğretim görevlisi en geç birinci yarıyılın so-

nuna kadar belirlenir.

Öğretim süresi

MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta

geçen süreler hariç olmak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın

en az iki yarıyıl, en çok üç yarı yıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya tamamlayamayan

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Proje ve sonuçlanması

MADDE 43 – (1) Öğrenci mezun olacağı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak

ve yarıyıl sonunda proje raporunu enstitüye teslim etmek zorundadır. Danışmanı projesini ba-

şarılı veya başarısız olarak değerlendirir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 44 – (1) Derslerini ve projesini başarı ile tamamlayan öğrencinin mezuniye-

tine enstitü yönetim kurulunca karar verilir ve tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı enstitü anabilim

dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-

dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-

ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-

lerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
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Ders yükü

MADDE 46 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğ-

renciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi kredili ders ile iki adet se-

miner dersi, yeterlik sınavı ve uzmanlık alan dersi (tez önerisi ve tez izleme) olmak üzere en

az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise toplam 42

krediden az olmamak koşuluyla en az on dört kredili ders, iki adet seminer dersi, yeterlik sınavı,

uzmanlık alan dersi (tez önerisi ve tez izleme) olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Yüksek lisans programlarına geçiş

MADDE 47 – (1) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi

dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, tezli/tezsiz yüksek lisans programına gerekli kredi

yükü, proje/tez ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla geçebilir.

Öğretim süresi

MADDE 48 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıl-

dan başlamak üzere her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami on iki

yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, tamamlaması

gereken kredili derslerini ve seminerleri en fazla dört yarıyıl içinde tamamlamalıdır. Lisans

derecesi ile kabul edilen öğrenciler için bu süre altı yarıyıldır. Belirtilen süreler içinde kredili

dersleri ile seminer derslerini başarıyla tamamlamayan ve AGNO’su 3,00 olmayan öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını en çok öğretim süreleri içinde tamamlamayan öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 49 – (1) Danışman, ilgili lisansüstü program akademik kurulundan, yoksa il-

gili anabilim dalından veya enstitülerde görevli en az bir lisansüstü tezi yönetmiş öğretim üye-

leri arasından enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Üniversitede ilgili konuda öğretim üyesi

yoksa farklı yükseköğretim kurumlarından da danışman atanabilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin bulunduğu programdaki temel

konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Ye-

terlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarının sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) AGNO’su en az 3,00 olan her öğrenci, ders kredilerini ve seminerlerini tamamlamak

koşuluyla, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş ise ilk sınavına en geç beşinci yarıyılın so-

nuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş ise ilk sınavına en geç yedinci yarıyılın sonuna

kadar girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Ko-

mite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jü-

rileri kurar. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılır. Yazılı sınavda başarılı

olan öğrenci sözlü sınavına alınır.
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(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu sınav aşamasından bir

sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı

ile ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 51 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için en geç bir ay içinde

üç öğretim üyesinden oluşan tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka ilgili Anabilim Dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması

durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 52 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisinin

yazılı raporunu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır

ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Savunmayı değerlendiren tez izleme komitesi, oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul,

düzeltme veya ret kararı verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya

ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, izleyen üç gün içinde anabilim dalı başkanlığı ara-

cılığıyla enstitüye bildirilir.

(3) Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen, savunma yapmayan veya tez

önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu du-

rumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Eğer aynı danışmanla devam edecekse üç ay

içinde, danışman ve tez konusu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savun-

masına alınır. Bu tez savunmasında da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisinin süresi içinde iki defa üst üste verilmemesi veya izleme komitesi ta-

rafından iki defa üst üste başarısız bulunması veya aralıklı üç defa başarısız bulunması duru-

munda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin izlenmesi

MADDE 53 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, yılda iki kez tez çalışmasının ge-

lişmesi ile ilgili yazılı bir raporunu tez izleme komitesine bildirir. Bu raporda tez konusu ile il-

gili yaptığı çalışmaları ve yapacağı çalışma planını belirtir. Öğrencinin tez çalışması başarılı

veya başarısız olarak bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tez izleme komitesi tarafından

üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan veya üst üste iki kez izleme raporu

vermeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 54 – (1) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun

şekilde hazırladığı tezini, danışmanının tezin savunabilir olduğuna ilişkin görüşü, intihal raporu

değerlendirmesi ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri enstitüye teslim eder.
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(2) Öğrencinin tezini savunabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporunun uz-

manlık alanı dersi notu başarılı olması gerekir.

(3) Doktora tez jürisi, tez izleme komitesini de kapsayacak şekilde en az ikisi kendi

yükseköğretim kurumunun dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.

(4) Sözlü tez savunma sınavı, jüri üyelerine tez tesliminin tamamlandığı tarihten itibaren

en geç bir ay içinde ilan edilen tarih ve yerde yapılır.

(5) Yönetim kurulunca onaylanan jüri üyeleri, söz konusu tezin enstitü yönetim kurulu

tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sözlü tez savunmasına alır. Tez

savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez

savunma toplantıları, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan

dinleyicilerin katılımına açıktır.

(6) Tez savunmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak toplanır, tez hakkında oy

çokluğu/oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bir tutanakla belgelenir.

(7) Jüri tarafından iletilen ortak rapor ve tutanak, anabilim dalı başkanlığının aracılığıyla

tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde tezini aynı jüri önünde ye-

niden savunur. Savunma sonunda başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 55 – (1) Tez savunmasında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci

gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, ciltlenmiş tez nüshalarını ve enstitü tarafından

istenen belgeleri bir ay içinde enstitüye teslim eder. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine

teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(2) Mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilen öğrenciye Senato tarafından

uygun görülen doktora diploması verilir. Doktora diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı

enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet ta-

rihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 57 – (1) 26/5/2015 tarihli ve 29367 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze

Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/7/2016 tarihli ve 29765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Gıda

ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İngilizce hazırlık sınıfında eğitim-öğretim, Senato tarafından belirlenen ve Müte-

velli Heyeti tarafından onaylanan esaslara göre yürütülür.

(3) Öğrenim dili Türkçe olan programlara kabul edilen yabancı öğrencilerin Türkçe dil

yeterlikleri ile ilgili ilkeler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir. 

“(2) Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için devam yükümlülüğünü sağlaması

gerekir. Teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur. Öğrenci-

lerin derse devamları öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam zorunluluğunu yerine getir-

meyen öğrenci, yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz. Bu durumda olup da derslerin sınavlarına gi-

ren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf

notu verilir.

(2) Ara sınav notunun başarı puanına etkisi %40, yarıyıl sonu sınav notunun başarı pua-

nına etkisi %60’tır. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı puanına etki oranı ilgili fakülte

kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir. Bu durumda yarıyıl sonu sınavının ba-

şarı puanına etki oranı %50’den az %70’ten fazla olamaz. Aynı puana sahip öğrencilere farklı

harf notu verilmez.

(3) Muafiyet sınavı verilecek dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve uygulama esasları

ilgili akademik kurulun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(4) Aynı ders, aynı zamanda birden fazla öğretim elemanı tarafından veriliyorsa harf

notu bu dersi veren öğretim elemanlarınca ortak olarak belirlenir.

(5) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı aşağıda belirtilmiştir:

Harf Notu Katsayı Puan Statü

AA 4,00 90-100 Geçer

BA 3,50 85-89 Geçer

BB 3,00 80-84 Geçer

CB 2,50 75-79 Geçer

CC 2,00 70-74 Geçer

DC 1,50 65-69 Koşullu Geçer

DD 1,00 60-64 Koşullu Geçer

FD 0,50 50-59 Başarısız

FF 0,00 0-49 Başarısız

NA 0,00 0 Başarısız

15 Ekim 2017 – Sayı : 30211                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



(6) NA Notu (Devamsız), not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür. Aşağıdaki

nedenlerin herhangi birinden dolayı başarısız sayılan öğrencilere dersi veren öğretim elemanı

tarafından NA notu takdir olunur: 

a) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye

hak kazanamamak,

b) Ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına

girmeye hak kazanamamak,

c) Yarıyıl ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavının hiçbirine katılmamak.

(7) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:

a) S Notu (yeterli), kredisiz derslerde başarılı olan veya muaf olan öğrencilere verilir.

b) U Notu (yetersiz), kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

c) EX Notu (muaf), İngilizce Hazırlık Sınıfınca uygulanan İngilizce yeterlik sınavı so-

nucu başarılı görülerek muaf tutulan öğrenciye verilir.

ç) I Notu (eksik), dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders

için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir.

I notunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf

notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın ders ka-

yıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir.

Özel durumlarda bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve o bölümün

bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna

çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür.

d) T Notu (Transfer): KGTÜ’de kayıtlı iken diğer yükseköğretim kurumlarından özel

öğrenci statüsünde alınmış olan ve eşdeğerliliği fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilen

dersler için verilir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı bulunmadığı sürede özel öğrenci

statüsünde ders alan öğrencilerin, bu derslerinin eşdeğerliliği kabul edilmez.

e) W Notu (dersten çekilme), bir dersten çekilen öğrencilere verilir.

(8) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış

sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için ilgili

yarıyıl ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersler tekrar edilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü

yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/7/2016 29765
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ERZĠNCAN BELEDĠYESĠ KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN KAYNAKLANAN 

DEPONĠ GAZINDAN 15 YIL SÜRE ĠLE ELEKTRĠK ÜRETĠM TESĠSĠ KURULMASI, 

ĠġLETĠLMESĠ, ESKĠ ÇÖP SAHASININ REHABĠLĠTASYONU VE  

ÇEVRE DÜZENLEMESĠNĠN YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Erzincan Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait, ekte sunulan ilan metninde bilgileri mevcut olan 

ilimiz merkez Erzincan ili, Merkez ilçesi, Çağlayan yolu üzeri Beybağı mahallesi 367 ada   

18 parseldeki taĢınmaz mal üzerinde bulunan 6.500 m2’lik alan üzerine enerji üretim tesisi 

kurulacak olup, 367 ada 19-20 parseller de bulunan 178.832 m²’lik çöp depolama lotları 

kullanılacak olup, eski çöp sahasının üzerinin kapatılması, gerekli peyzajların ve düzenlemelerin 

yapılması, tesisin her türlü idari, teknik iĢinin yapılması Ģartıyla on beĢ (15) yıl süre ile Gayri 

Ayni Hak Tesis edilmek üzere 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 

kiralanması ihalesi yapılacaktır. 

 

İli İlçe Mahallesi Ada Parsel 

Yüzölçümü 

(m2) 

Mevcut 

Durumu 

Yatırım Maliyeti 

ve Kira Bedeli 

(TL) 

Geçici Teminat 

Miktarı (TL) 

Erzincan Merkez Beybağı 367 18 6.500 m2 Boş arsa 7.408.000,00 TL 222.240,00 TL 

 

2 - ĠĢim Yapım Süresi; SözleĢmenin imzalanmasından itibaren 10 (On) takvim günü 

içerisinde yer teslimi yapılacaktır. SözleĢme imzalanmasından itibaren Yüklenici tarafından 

uygulama projelerinin yapılması, inĢaat ruhsatının alınması, gerekmesi halinde ÇED (Çevresel 

Etki Değerlendirmesi) raporunun alınması da dâhil, inĢaat süresi en fazla 15 (on beĢ ) aydır. Aylar 

takvim günü olarak hesaplanır. Yapılacak olan bütün bu iĢler yüklenici tarafından karĢılanacaktır. 

Ġdareden ve ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarından kaynaklı ve ayrıca 4735 sayılı kanuna istinaden 

idarece tespit edilmiĢ mücbir sebeplerden dolayı yükleniciye en fazla 90 (doksan) takvim gününe 

kadar idarenin belirleyeceği ek tamamlama süresi verebilir. Ancak ek süre verilse dahi Yüklenici 

kira bedeli verecektir. Söz konusu süre bitiminde de eksiklikler tamamlanmaz ise Ġdare 

sözleĢmeyi tek taraflı olarak fesih eder ve kesin teminatı belediyeye irat olarak kaydeder. 

Yüklenici bu tarihe kadar yapılmıĢ tüm yatırım ve harcamalar ile ilgili olarak idareden hiçbir hak 

ve talepte bulunamaz. 
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3 - Ġhale için teklif verecekler; Ġhale zarflarını ihale komisyonu baĢkanlığına sunulmak 

üzere yukarıda ve Ģartnamede belirtilen belgeler ile birlikte hazırlayarak 31.10.2017 Salı günü 

saat, 10:00'a kadar Erzincan Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğüne tutanak karĢılığında teslim 

edeceklerdir. 

3.1. Ġhale 31.10.2017 Salı günü saat 10.30’da Belediye Encümen Salonu’nda yapılacaktır. 

3.2. ġartnameler Erzincan Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü ihale biriminde bedelsiz 

olarak görülebileceği gibi 500,00 TL (BeĢ Yüz Türk Lirası) bedel karĢılığında temin edilebilir. 

Ġsteklilerin Ġhaleye katılımda Ģartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri 

zorunludur. 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri yeterlik baĢvuruları 

kapsamında sunmaları gerekir:  

4.1.1. Yasal ikametgâh olması, 

4.1.2. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, 

4.1.3. Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi  

4.1.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge ve faaliyet durum belgesi 

4.1.3.2. Tüzel kiĢi olması halinde, Tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya 

Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 

makamdan 2017 yılı içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve 

faaliyet durum belgesi.  

4.1.4. Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.4.1. Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.5. Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.  

4.1.6. Bu Ģartnamenin 19. Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi. 

4.1.7. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleĢmesini vermesi. (Ġhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleĢmesini verir. Ayrıca, grubun bütün ortakları ĠDARE ile yapacakları ihale sözleĢmesini 

Ģahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) 
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4.1.8. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 6. Maddesinde sayılan kiĢiler ve yasaklı 

addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname. 

4.1.9. Ġsteklilerin özel kiĢi olması halinde kendilerinin, tüzel kiĢilik olması halinde 

ortakların her birinin ihale ilan tarihinden sonra vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi 

dairesi baĢkanlığı ve sigorta il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi ve kurumumuza 

borcu olmadığına dair belge, 

4.1.10. Ġhale Dosyası Alındı Belgesi, 

4.1.11. Ġhaleye iĢtirak eden tarafından okunup Ģartların kabul edildiğine dair her sahifesi 

ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname örneği, 

4.1.12. Ġstenecek belgeler TS EN ĠSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TS EN 

ĠSO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve ĠSO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemleri 

Belgesi; bu belgeleri temin etmek zorundadır. Ayrıca yurt dıĢından temin edilen kalite standart 

belgelerinin yurt içinde yetkili akredite kurumları tarafından onaylanması gerekmektedir. 

Kullanılacak ekipmanlar TSE kalite standartlarına uygun olmalıdır. T.C. ENERJĠ Ve TABĠĠ 

KAYNAKLAR BAKANLIĞI'nın belirlemiĢ olduğu ve AB standartların da imal edilmesi, gerekli 

üretim ve çalıĢma izinlerinin alınması.  

4.1.13. Ekonomik ve mali yeterliliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler; 

4.1.14. Ġsteklinin teknik Ģartnamenin 4.7. maddesinde belirtilen asgari teknik personeli 

bulunduracağına dair taahhütname vermesi zorunludur. 

4.1.15. Ġdari Ģartnamenin Madde 23 DıĢ zarf içerisine konulması gereken diğer evraklar. 

4.1.16. ġartnameler Erzincan Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü ihale biriminde bedelsiz 

olarak görülebileceği gibi 500,00 TL(BeĢ Yüz Türk Lirası) bedel karĢılığında temin edilebilir. 

Ġsteklilerin Ġhaleye katılımda Ģartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri 

zorunludur. 

4.1.17. Bu Ģartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi. 

5 - Ġstekli hiçbir Ģekilde alt yüklenici çalıĢtıramaz. Alt yüklenici çalıĢtırılması hakkında 

idareye teklifte bulunamaz. 

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 37. 

Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaĢması Ģarttır. 

7 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez. Bundan dolayı, Ġdare yada 

komisyon herhangi bir suretle sorunlu değildir. 

8 - Belediye Encümeni Ġhale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 

yapmamakta ve uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. 

Ġlan olunur. 8904/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Avrupa Birliği Bakanlığından: 

YARIġMA SINAVI ĠLE AVRUPA BĠRLĠĞĠ ĠġLERĠ UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR 

I. GENEL BĠLGĠLER 

Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği ĠĢleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında 

Merkez TeĢkilatında Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfında 8 inci dereceli kadroda görev yapmak 

üzere öğrenim dalları itibariyle kadro dağılımı TABLO I’de gösterilen toplam 12 Avrupa Birliği 

ĠĢleri Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

II. SINAVA KATILMA KOġULLARI 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak, 

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Hukuk, Ġktisat, ĠĢletme, Uluslararası 

ĠliĢkiler bölümlerinden birinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 

onaylanmıĢ yurt içi ve yurt dıĢı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

ç) Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beĢ (35) yaĢını 

doldurmamıĢ olmak, (1 Ocak 1982 ve daha sonra doğmuĢ olanlar) 

d) ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) 

aĢağıdaki tabloda (Tablo 1) belirtilen bölümler ile ilgili puan türlerinde asgari puanı almıĢ olmak 

kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan baĢlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim 

dalları itibariyle alınacak Uzman Yardımcısı sayısının 7 katı aday arasına girmiĢ olmak, (son 

sıradaki aday ile eĢit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar), 

 

Tablo I 

Mezun Olunan 

Alan/Bölüm 

BoĢ Pozisyon 

Sayısı 

Yazılı Sınava 

Çağrılacak Aday Sayısı 

KPSS Puan 

Türü 

Taban 

Puan 

Hukuk 4 28 KPSSP-4 85 

Ġktisat 2 14 KPSSP-14 85 

ĠĢletme 2 14 KPSSP-24 85 

Uluslararası ĠliĢkiler 4 28 KPSSP-34 85 

Toplam 12 84   

 

e) Sınav baĢvurusunun son gününe kadar geçerliliğe sahip Yabancı Dil Seviye Tespit 

Sınavından (YDS) Ġngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde en az (B) düzeyinde 

puan almıĢ olmak veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip 

olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri Ölçme Seçme ve YerleĢtirme Merkezi 

BaĢkanlığı’nın Yabancı Dil Sınavları EĢdeğerlikleri tablosuna göre yapılacaktır. Yabancı dil 

düzeyine iliĢkin belgelerin geçerlilik süresi sınav baĢvurusunun son günü dikkate alınarak 

hesaplanır. Yabancı dil yeterliliğine iliĢkin belgelerden, YDS belgesinin geçerlik süresi beĢ yıl, 

diğer belgelerin geçerlik süresi ise iki yıldır.) 

II. BAġVURU TARĠHĠ VE ġEKLĠ 

BaĢvurular, 16 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 09.30’da baĢlayacak ve 3 Kasım 2017 

Cuma günü mesai bitiminde (18.00) sona erecektir. 
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BaĢvurular aĢağıda yer alan iki yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir: 

a) ―T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Ġdari Hizmetler BaĢkanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. 

Cad. No: 4   06530 100. Yıl-Çankaya/ANKARA‖ adresine Ģahsen, 

b) Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla (iadeli taahhütlü). 

3 Kasım 2017 tarihinden sonra yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla 

yapılan baĢvurularda, baĢvuru için istenen belgelerin Bakanlık Genel Evrakına en geç 3 Kasım 

2017 Cuma günü mesai bitimine (18:00) kadar ulaĢtırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler 

nedeniyle belirtilen süreden daha sonra gelen baĢvurular iĢleme alınmayacaktır. 

IV. GEREKLĠ BELGELER 

ġahsen veya posta yolu ile baĢvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aĢağıda yer 

almaktadır: 

a) Bakanlığımız Ġdari Hizmetler BaĢkanlığı’ndan veya Bakanlığın internet sayfasından 

(www.ab.gov.tr) temin edilerek baĢvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuĢ ve fotoğraf 

yapıĢtırılmıĢ Uzman Yardımcılığı Sınavı ĠĢ Talep Formu, 

b) Yükseköğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki 

fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) 

fotokopisi, 

c) KPSS sonuç belgesi, 

ç) YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesi, 

d) T.C. Kimlik Numarası beyanı, 

e) 3 adet vesikalık fotoğraf (renkli fotokopi kabul edilmeyecektir), 

f) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumun 

bulunmadığına dair baĢvuru sahibine ait yazılı beyan, 

g) Sabıka kaydına dair baĢvuru sahibine ait yazılı beyan, 

h) Kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmiĢleri (Kompozisyon biçiminde ve bir 

sayfayı geçmeyecek Ģekilde), 

i) Erkek adayların askerlik ile iliĢiği olmadığına dair baĢvuru sahibine ait yazılı beyanı, 

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste 17 Kasım 2017 tarihinde 

Bakanlığımız resmi web sitesinde ilan edilecek ve adayların e-posta adreslerine bildirim 

yapılacaktır. (www.ab.gov.tr) 

Yazılı Sınava kabul edilen adaylar, adlarına düzenlenmiĢ SINAV GĠRĠġ KARTLARI’nı, 

Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan 24 Kasım 2017 Cuma günü mesai saati bitimine (18:00) kadar 

Ģahsen müracaat ederek imza karĢılığında teslim alabilecektir. Sınav GiriĢ Kartlarını belirtilen 

tarihe kadar teslim almayan adaylar yazılı sınav saatinden 1 saat önce sınav salonu giriĢinden 

kartlarını temin edebilirler. 

V. SINAV KONULARI, GĠRĠġ SINAVI YERĠ VE TARĠHĠ: 

GiriĢ Sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aĢamalı yapılacaktır. 

YAZILI GĠRĠġ SINAVI 

Yazılı sınav, klasik usulde yapılacak olup, Alan bilgisi, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa 

Birliği ĠliĢkileri ile Yabancı Dil Bilgisi (yabancı dilde kompozisyon ve tercüme) baĢlıklarından 

oluĢur. (Alan bilgisi 30 puan, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ĠliĢkileri 40 puan ve 

Yabancı Dil Bilgisi 30 puan üzerinden değerlendirilecektir. 
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Yazılı sınav: Alan bilgisi (Hukuk, Ġktisat, ĠĢletme ve Uluslararası ĠliĢkiler), Avrupa Birliği 

ve Türkiye-Avrupa Birliği ĠliĢkileri ile Yabancı Dil Bilgisi (yabancı dilde kompozisyon ve 

tercüme) Ģeklinde tek oturumlu yapılacak olup adaylar sınav baĢvurularında mezun oldukları alanı 

(bölümü) belirteceklerdir. Oturum 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

YAZILI SINAV KONULARI 

- Hukuk Alanı: Anayasa Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Avrupa Birliği Hukuku 

- Ġktisat Alanı: Makro Ġktisat, Mikro Ġktisat, Ġktisat Politikası, Türkiye Ekonomisi 

- ĠĢletme Alanı: Üretim Yönetimi, Yönetim Organizasyonu, Finans, Hukukun Temel 

Kavramları, Genel Ġktisat 

- Uluslararası ĠliĢkiler Alanı: Uluslararası ĠliĢkiler Politikası ve Teorisi, Uluslararası 

Hukuk, Uluslararası Ġktisat 

- Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ĠliĢkileri 

- Yabancı Dil Bilgisi (yabancı dilde kompozisyon ve tercüme) 

Alanlar itibarıyla; 

Yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan almak Ģartıyla, en yüksek puana sahip olan adaydan 

baĢlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday Sözlü GiriĢ Sınavına 

çağrılır. Ancak Yazılı GiriĢ Sınavı baĢarı oranı, ilan edilen kadronun dört katının altında olursa 

baĢarılı olan tüm adaylar Sözlü GiriĢ Sınavına çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eĢit puan alan 

adaylar da Sözlü GiriĢ Sınavına çağrılır. 

Adaylar yazılı sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz haklarını 

kullanabilirler. 

YAZILI GĠRĠġ SINAVI TARĠHĠ VE YERĠ 

Yazılı sınav 25 Kasım 2017 Cumartesi günü 09.30 - 12.30 saatleri arasında Avrupa Birliği 

Bakanlığı Merkez TeĢkilatının bulunduğu yerleĢkede yapılacaktır. 

Adaylar sınavda sınav giriĢ kartları ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi 

kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi 

yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

SÖZLÜ GĠRĠġ SINAVI 

Sözlü sınav Ankara’da Avrupa Birliği Bakanlığı Merkez TeĢkilatının bulunduğu 

yerleĢkede yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi, yazılı sınav sonucu ile birlikte Bakanlığın internet 

sitesinde (www.ab.gov.tr) ilan edilecek ve adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır. 

Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, 

sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar 

sınava alınmayacaktır. 

Sözlü sınavda, adaylar; 

a) Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ĠliĢkileri (30) ile Yabancı dil bilgisi, (20) 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10) 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10) 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10) 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10) 
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e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, (10), 

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. Sözlü sınavda baĢarılı 

sayılmak için, kurul baĢkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik 

ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır. 

VI. DEĞERLENDĠRME 

GiriĢ Sınavı nihai baĢarı listesi, Avrupa Birliği ĠĢleri Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde 

adayların yazılı ve sözlü sınavda aldıkları notların aritmetik ortalamasının alınması suretiyle 

belirlenir ve adaylar baĢarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulurlar. Sınav sonuçları 

açıklanırken; adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eĢitliği durumunda, 

yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eĢit olması durumunda ise KPSS puanı 

yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 

Yapılan sınavlarda baĢarılı olmak Ģartıyla, ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek 

kaydıyla alanlar itibarıyla yedek liste de belirlenir. 

VII. NĠHAĠ SONUÇ VE ATAMA 

Nihai sınav sonucu Bakanlığın internet sitesinde (www.ab.gov.tr) ilan edilecek olup 

adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde GiriĢ Sınavı Kuruluna 

yazılı olarak itiraz edilebilir. Ġtirazlar, GiriĢ Sınavı Kurulunca en fazla 7 gün içerisinde 

incelenerek karara bağlanır ve itiraz sonucu adaya bildirilir. 

GiriĢ sınavını kazananların Avrupa Birliği ĠĢleri Uzman Yardımcılığı kadrolarına 

atanmaları ve adaylıklarına iliĢkin iĢlemler 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı Avrupa Birliği 

Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır. 

Sınavı kazananların atama iĢlemlerinin yapılmasına iliĢkin tebligatta belirtilen süre içinde, 

istenilen belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri gereklidir. Bildirilen süre içinde geçerli 

bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama iĢlemleri yapılmaz. 

GiriĢ sınavını kazananlardan baĢvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

BaĢvuru Tarihleri 16 Ekim - 3 Kasım 2017 

Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesinin 

Yayımlanması 
17 Kasım 2017 

Yazılı Sınav Tarihi 25 Kasım 2017 

Sözlü Sınav Tarihi Daha sonra ilan edilecektir. 

 

Ayrıntılı Bilgi Ġçin : Personel Daire BaĢkanlığı 

Cenk YILMAZ  : 0312 218 15 22 

Avrupa Birliği Bakanlığı 

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4   06530 100. Yıl, Çankaya - 

ANKARA 8835/1-1 
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliğinden:  

TÜRMOB DĠSĠPLĠN KURULU KARARLARI 

1 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Abdulkadir EDECAN’a ―Meslekten Çıkarma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın 

uygulanmasına 17.08.2017 tarihinde baĢlanmıĢtır. 

2 - Ġzmir Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Ersin AYYILDIZ’a ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 12.08.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 12.02.2018 tarihinde 

son bulacaktır. 

3 - Bursa Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Arzu MERTKĠL’e ―12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 18.08.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 18.08.2018 tarihinde 

son bulacaktır. 

4 - Çorum Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Emre UCAR’a ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. 

Cezanın uygulanmasına 05.08.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 05.02.2018 tarihinde son bulacaktır. 

5 - Çorum Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Hasan Tahsin DÖLEK’e ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 05.08.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 05.02.2018 tarihinde 

son bulacaktır. 

6 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Vedat 

TELLĠOĞLU’na iki ayrı ―12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. 

Cezanın uygulanmasına 05.08.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 06.08.2019 tarihinde son bulacaktır. 

7 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Zühdü 

SÜKÜT’e ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. Cezaların 

uygulanmasına 10.08.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 10.02.2019 tarihinde son bulacaktır. 

8 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Metin 

ÖZGÜN’e ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın 

uygulanmasına 10.08.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 10.02.2018 tarihinde son bulacaktır. 

9 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci 

Hüseyin Avni YÜKSEL’e ―12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 10.08.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 10.08.2018 tarihinde 

son bulacaktır. 

10 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Kerem ÖZDĠL’e ―12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 11.08.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 11.08.2018 tarihinde 

son bulacaktır. 

11 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Baki 

ÇÖPOĞLU’na Oda Disiplin Kurulu’nun 03.01.2017 gün, 1392-1603 sayılı kararı ile ―12 Ay 

Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢ, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 18.08.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, ceza 

18.08.2018 tarihinde son bulacaktır. 

12 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Özcan UYGUR’a Oda Disiplin Kurulu’nun 29.11.2016 gün, 1358-1569 sayılı kararı ile 

―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢ, süresinde itiraz edilmeyen 

ceza kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 09.07.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 

ceza 09.01.2018 tarihinde son bulacaktır. 

13 - Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Nurullah TEKCAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 04.05.2017 gün, 15 sayılı kararı ile ―6 

Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢ, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 09.08.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, ceza 

09.02.2018 tarihinde son bulacaktır. 8901/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

26/04/2013 tarih ve BAY/939-82/32503 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Halepetra Akaryakıt ĠnĢaat Nakliyat Petrol ve Petrol Ürünleri Gıda Ġthalat ve 

Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda 15/01/2014 

tarihinde yapılan denetimde, istasyon otomasyon sistemine müdahale ettiği ve/veya otomasyon 

sisteminde meydana gelen arızayı suresi içerisinde dağıtıcısına bildirmediği ve otomasyon sistemi 

fiilen faaliyette olmayan tanklardan ve pompalardan akaryakıt satıĢı gerçekleĢtirdiğinin tespit 

edilmiĢ olmasının 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği 

ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaĢıldığından Halepetra Akaryakıt ĠnĢaat 

Nakliyat Petrol ve Petrol Ürünleri Gıda Ġthalat ve Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi 

hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

uyarınca belirlenen 72.751-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢ ve bu 

yöndeki 24/05/2017 tarihli ve 7094-29 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Emek 8 C.57S 1/27 Ankara 

ve Ankara Konya Karayolu 36. Km. Yağlıpınar Serpmaler Mavkii 161-A GölbaĢı Ankara 

adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 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. 8903/1/1-1 

————— 

―AĢağı Yurtçu Mah. EskiĢehir Yolu Kenarı Kümeevleri No: 74 Yenimahalle / ANKARA‖ 

adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 07/06/2013 tarih ve BAY/939-82/32707 numaralı bayilik 

lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ankara Çetin Akaryakıt Gıda Market ĠĢletmeciliği Nakliye 

Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda 

26/11/2013 tarihinde yapılan denetimlerde tespit edilen hususlara iliĢkin olarak, Ankara Çetin 

Akaryakıt Gıda Market ĠĢletmeciliği Nakliye Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin; 

Lisansına kayıtlı dağıtım Ģirketi haricinde baĢka bir kaynaktan (Elpet 1 Petrol Ürünleri ĠnĢaat 

Nakliyat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nden) akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı 

Kanunun ―Bayiler‖ baĢlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği, Ġstasyonun 

otomasyon sistemine müdahale ederek ve/veya otomasyon sisteminde meydana gelen arızayı 

süresi içerisinde dağıtıcısına bildirmeyerek ve otomasyon sistemi fiilen faaliyette olmayan 

tankları ve pompaları piyasa faaliyetine konu ederek 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci 

maddesinde yer alan hükümler ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası 
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hükümlerine aykırı hareket ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği 

anlaĢıldığından Ankara Çetin Akaryakıt Gıda Market ĠĢletmeciliği Nakliye Ġthalat Ġhracat Sanayi 

ve Ticaret Limited ġirketi hakkında, lisansına kayıtlı dağıtım Ģirketi dıĢında baĢka bir kaynaktan 

akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca 

belirlenen 70.000-TL, istasyonun otomasyon sistemine müdahale etmesi ve/veya otomasyon 

sisteminde meydana gelen arızayı süresi içerisinde dağıtıcısına bildirmemesi ve otomasyon 

sistemi fiilen faaliyette olmayan tankları ve pompaları piyasa faaliyetine konu etmesi sebebiyle, 

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000-TL, olmak 

üzere toplamda 140.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢ ve bu 

yöndeki 01/06/2017 tarihli ve 7106-81 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (AĢağı Yurtçu Mah. EskiĢehir 

Yolu Kenarı, Kümeevleri No: 74 Yenimahalle Ankara ve AĢağı Yurtçu Mah. EskiĢehir Yolu 32. 

Km. Kapı No: 74 Etimesgut Ankara adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000-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. 8903/2/1-1 

————— 

19/01/2011 tarih ve MYG/3038-1/28893 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Hedef Petro Kimya Kimyasal Ürünler Ġmalatı Paketleme Nakliyat Ġthalat Ġhracat 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'nin 24/12/2013 tarihinde yapılan denetimde, motorin-mineral 

yağ karıĢımını ve mineral yağ-bitkisel yağ karıĢımını piyasaya hidrolik sistem yağı adı altında 

ikmal ettiği tespit edilmiĢ olup bu durum 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına ve ayrıca "Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya 

Sunumu Hakkında Tebliğ"in 9 uncu maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına aykırılık teĢkil ettiği ve 

süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaĢıldığından Hedef Petro Kimya Kimyasal 

Ürünler Ġmalatı Paketleme Nakliyat Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında, 

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi 

hükümleri uyarınca belirlenen 350.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiĢ ve bu yöndeki 01/06/2017 tarihli ve 7106-78 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (BaĢkent OSB 

172. Ada 8 Parsel 18. Cadde No: 32 Malıköy Temelli Sincan Ankara ve Hedef Petrokimya 

ViranĢehir ġanlıurfa adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 350.000-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 
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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. 8903/3/1-1 

————— 

Samsun Yolu Üzeri 32. km, (Ada: 1227, Pafta: -, Parsel: 1) Hasanoğlan Köyü Elmadağ 

Ankara adresinde 30.05.2013 tarih BAY/939-82/32673 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet 

gösteren Beddur Petrol TaĢımacılık Gıda ĠletiĢim ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi 

istasyonunda 28/12/2016 tarihinde yapılan denetim ve TÜBĠTAK MAM’ın1720P00001001 nolu 

Motorin Muayene Raporu çerçevesinde; Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, 

satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak Ģekilde lisansa esas teĢkil 

eden belgelerde belirlenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman 

bulundurduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (l) 

bendine; Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt bulunması 

hususunun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (ı) bendine, Petrol 

Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin 3 üncü 

fıkrasının (a) ve (b) bentlerine, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

Yönetmeliğin 7 nci Maddesinin (d) bendine, 5015 sayılı Kanun’un 18 inci maddesinin 4 üncü 

fıkrasına, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci 

maddesinin (f) bendine aykırı olduğu ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği 

anlaĢıldığından Beddur Petrol TaĢımacılık Gıda ĠletiĢim ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi 

hakkında; Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir 

piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak Ģekilde lisansa esas teĢkil eden belgelerde 

belirlenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman bulundurduğunun tespit 

edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinin (2) 

numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 1.208.229-TL tutarında; 

Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt bulunması nedeniyle 

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 1.208.229-TL tutarında olmak üzere toplamda 

2.416.458-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 

Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için 

verilen idari para cezasına karĢı yargı yoluna baĢvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil iĢlemlerini durdurmayacağına karar verilmiĢ ve bu 

yöndeki 15/06/2017 tarihli ve 7131-22 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Samsun Yolu Üzeri 32. km, 

(Ada: 1227, Pafta: -, Parsel:1) Hasanoğlan Köyü ELMADAĞ ANKARA adresine) 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 2.416.458-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 
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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. 8903/4/1-1 

————— 

Samsun Yolu Üzeri 32. km, (Ada:1227, Pafta: -, Parsel: 1) Hasanoğlan Köyü Elmadağ 

Ankara adresinde 30.05.2013 tarih BAY/939-82/32673 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet 

gösteren Beddur Petrol TaĢımacılık Gıda ĠletiĢim ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi 

istasyonunda 28/12/2016 tarihinde yapılan denetimde, istasyona ait kanopide (tabela) firma 

isminin kayıtlı olmayıp Acar Petrol yazdığının ve bayilik lisans numarasının yazılı olmadığının 

tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 

Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına 

aykırılık teĢkil ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaĢıldığından Beddur 

Petrol TaĢımacılık Gıda ĠletiĢim ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında, 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 

84.575-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢ ve bu yöndeki 15/06/2017 

tarihli ve 7131-23 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Samsun Yolu Üzeri 32. km, (Ada:1227, Pafta: -, 

Parsel: 1) Hasanoğlan Köyü ELMADAĞ ANKARA adresine) gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 84.575-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. 8903/5/1-1 

————— 

Kurumun 02/06/2017 tarihli ve 25191 evrak numaralı BaĢkanlık Oluru ile; 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; ancak Fikret POLAT’a ait 

(TC No: 48829134964) 38 NF 920 plakalı aracın LPG taĢıma lisansı olmaksızın taĢıma 
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faaliyetinde bulunduğunun tespit edilmesi gerekçesiyle Fikret POLAT (TC No: 48829134964) 

hakkında yapılan soruĢturma sonucu tanzim edilen 15/08/2017-953 sayılı SoruĢturma Raporu, 

aynı Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 8903/6/1-1 

————— 

Kurumun 03/07/2017 tarihli ve 28873 evrak numaralı BaĢkanlık Oluru ile; 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 ―Ankara-Konya Karayolu 

36. Km Yağlıpınar Serpmeler Mevkii 161/A GölbaĢı/ANKARA‖ adresinde mukim 25.01.2013 

tarihli ve LPG-BAY/941-54/13514 sayılı LPG otogaz bayilik lisansına sahip Halepetra Akaryakıt 

ĠnĢaat Nakliyat Petrol Ve Petrol Ürünleri Gıda Ġthalat ve Ġhracat Sanayi Ve Ticaret Limited 

ġirketi’ne ait tesiste 03/11/2014 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG otogaz sorumlu müdür 

çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruĢturma sonucu tanzim 

edilen 15/08/2017-957 sayılı SoruĢturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince 

yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 8903/7/1-1 

————— 

24/07/2017 tarihli ve 32158 sayılı BaĢkanlık Olur’u ile 20.11.2008 tarihli ve MYĞ/1847-

1/25275 numaralı ile 14.01.2010 tarihli ve MYĞ/2396-7/27078 numaralı Madeni Yağ Lisansı 

kapsamında faaliyet gösteren Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya Sanayi Ticaret Limited 

ġirketi’nin; 2009, 2010, 2011, 2012 yıllarında yurtdıĢından ithal edilen veya değiĢik yöntemlerle 

yurt içinden temin edilen hammaddelerin (bazyağlarının) yoğunlukları dikkate alınarak 

inceltilmek suretiyle elde edilen ve piyasa adıyla 10 numara yağ olarak adlandırılan ve araçlarda 

yakıt olarak kullanılan yağın mükellef adı altında tenekelenmek suretiyle satmasının 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ve 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrasına, Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliği'nin 23 ve 24 üncü maddelerine, Madeni Yağların Ambalajlanması ve 

Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ'in 9 uncu Maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Madeni Yağların 

Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ'in 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasına 

aykırı olduğu 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 ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 

6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya Sanayi 

Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve yürütülen 

soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 26/07/2017 tarihli ve 

873 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen 

tebliğ edilememiĢtir. 
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Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  8903/8/1-1 

————— 

Kurulun 24/08/2017 tarihli ve 7261-16 sayılı Kararı ile; ―14 Kasım Mahallesi Nihat Polat 

Caddesi No: 1 IĞDIR‖ adresinde faaliyet göstermek üzere 10/03/2005 tarih ve BAY/450-

46/02033 numaralı istasyonlu bayilik lisansı alan (20/06/2012 tarihinde sona erdirilmiĢtir.) Ahmet 

AKYOL-Akyol Petrol’e ait tesiste 12/12/2011 tarihinde gerçekleĢtirilen denetim neticesinde, 

istasyonda ikmal edilen akaryakıtın ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere 

aykırı olduğunun anlaĢılması nedeniyle lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası 

ve ―Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ‖ gereği belirlenen 147.933,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar 

verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili Ġdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 8903/9/1-1 

————— 

02/02/2017 tarihli ve 6900-18 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Maksoil Turkaygaz Akaryakıt 

Tekstil Nakliyat ĠnĢaat Sanayi Ticaret Limited ġirketi'ne ait istasyonun müĢtemilatında 

13/03/2012 tarihinde yapılan denetim sonucu ulusal marker seviyesi geçersiz, teknik 

düzenlemelere aykırı ve tağĢiĢ ve/veya hile amaçlı amacı ile akaryakıta katılabilecek ürün ikmali 

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 18/08/2016 tarihli ve 6444/65 sayılı 

Kurul Kararı kapsamında ve Ankara 17. Ġdare Mahkemesinin E.2014/62, K.2014/1127 sayılı 

kararı ile DanıĢtay Onüçüncü Dairesi, 24/06/2015 tarih ve E.2015/1923, K.2015/2583 sayılı 

kararında belirtilen gerekçeler çerçevesinde yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 

26/09/2016 tarihli ve 1453 sayılı SoruĢturma Raporu ve lisans sahibinden yazılı savunma 

istenmesi hususu ile Denetim Dairesi BaĢkanlığının konuya iliĢkin görüĢü Kurulca 

değerlendirilmiĢ olup; 

Maksoil Turkaygaz Akaryakıt Tekstil Nakliyat ĠnĢaat Sanayi Ticaret Limited ġirketi'nin; 

- Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali 

fiillerinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi 

ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 

Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin 

(d) ve (f) bentlerine ve piyasa faaliyetine konu akaryakıtta tağĢiĢ fiilinin ise 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine aykırılık teĢkil 

ettiği; 
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- Yazılı savunmasını süresi içinde Kuruma sunmadığı, 

anlaĢıldığından Maksoil Turkaygaz Akaryakıt Tekstil Nakliyat ĠnĢaat Sanayi Ticaret 

Limited ġirketi hakkında, 

- Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ve 

piyasa faaliyetine konu akaryakıtta tağĢiĢ fiillerinden ötürü, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası 

ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 8903/10/1-1 

————— 

Kurul’un 17/08/2017 tarih ve 7247-31 sayılı kararı ile; "Süleyman Demirel Bulvarı, 

ġelale Mahallesi No: 103 Varsak/ANTALYA" adresinde mukim, 25/02/2011 tarihinde alınan 

LPG-BAY/941-54/11304 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi MirĢah Petrol Turizm 

TaĢımacılık ĠnĢaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’ne ait tesiste 05/05/2014 tarihinde 

yapılan denetimlerde, söz konusu istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz Sorumlu Müdür 

çalıĢtırılmadığı 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 18/04/2017 tarihli ve 18143 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan 

soruĢturma sonucunda düzenlenen 10/05/2017-578 sayılı SoruĢturma Raporu ile Denetim Dairesi 

BaĢkanlığı’nın konuya iliĢkin görüĢü Kurul tarafından değerlendirilmiĢ olup; lisans sahibi 

hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 76.142,-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. 

 8903/11/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 07/09/2017 tarihli ve 7274-21 sayılı kararı ile; Elazığ-Diyarbakır Yolu 58. Km 

Tekevler Maden / ELAZIĞ adresinde faaliyet gösteren 11.08.2010 tarihli ve BAY/939-82/28136 

sayılı bayilik lisansı (11/10/2011 tarihli 5045 sayılı kararla lisansı sonlandırılmıĢtır.) sahibi 

NursaĢ Petrol Nakliye ĠnĢaat BiliĢim Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'nin 

vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullandığının, marker seviyesi geçersiz ve teknik 

düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal ettiğinin ve akaryakıta tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla 

katılabilecek ürünleri kattığının tespit edilmiĢ olması ile ilgili olarak, 5015 sayılı Kanunun "Ġdari 

yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma 

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

hükümleri uyarınca mezkur lisans sahibi hakkında 24.03.2016 tarihli 6173-32 sayılı Kurul Kararı 

kapsamında düzenlenen 01/06/2016-998 sayılı SoruĢturma Raporu, istenen yazılı savunma ile 

Denetim Dairesi BaĢkanlığının konuya iliĢkin görüĢü Kurulca değerlendirilmiĢ olup lisans sahibi 

hakkında, Marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı 

akaryakıt ikmalinde bulunması ve istasyonunda akaryakıtı tağĢiĢ etmesi nedeniyle 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı 

maddenin dördüncü fıkrası ve ―Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ hükümleri gereğince belirlenen 147.933,-TL 

tutarında, Ġstasyonunda vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanması nedeniyle, 

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve 

―Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ‖ hükümleri gereğince belirlenen 12.327,-TL tutarında olmak üzere toplamda 

160.260,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği 

tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / 

Ankara ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 

7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 

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

aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ edilir. 8903/12/1-1 

————— 

Kurumun 28/07/2017 tarihli ve 32914 evrak numaralı BaĢkanlık Oluru ile; 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 ―Konya Yolu 47. km (Ada: -, 

Pafta: -, Parsel: 462) GölbaĢı/ANKARA‖ adresinde mukim, 02.12.2013 tarihli ve LPG-BAY/941-

54/14478 lisans numaralı LPG otogaz bayilik lisansına sahip Özgüney Petrol Ürünleri Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi’ne ait tesiste 03/11/2014 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG otogaz 

sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruĢturma 

sonucu tanzim edilen 16/08/2017-962 sayılı SoruĢturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci 

maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 8903/13/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt 

Dağıtım Nak. Pet. Ür. San. Ġç ve DıĢ Tic. Ltd. ġti.’nin, ―TaĢlıca Köyü Murtiçi Mevkii Akseki / 

ANTALYA‖ adresinde faaliyet göstermek üzere 10/10/2011 tarih ve BAY/939-82/30096 

numaralı istasyonlu bayilik lisansı bulunan BLN Akaryakıt TaĢımacılık Gıda San. ve Tic. Ltd. ġti. 

unvanlı bayisinin otomasyon sistemini çalıĢtırmadan faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi 

nedeniyle, hakkında uygulanan 850.000 TL tutarındaki idari para cezasına iliĢkin 13.02.2014 

tarihli ve 4880-62 sayılı Kurul Kararı'nın iptali için Raman Akaryakıt Dağıtım Nak. Pet. Ür. San. 

Ġç ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. tarafından açılan davada, Ankara 7. Ġdare Mahkemesinin E:2016/420, 

K:2017/1157 sayılı Kararında belirtilen gerekçeler çerçevesinde, 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 

ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 

uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi nezdinde 09.06.2017 tarihli ve 26107 sayılı 

BaĢkanlık Olur’u ile soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ olup, bu kapsamda düzenlenen 

03.07.2017-774 sayılı SoruĢturma Raporu ekte sunulmuĢ ancak belirlenen adresine tebligat 

yapılamamıĢtır. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ 

tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 8903/14/1-1 

————— 

19/01/2017 tarihli ve 6872-19 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Portakal Mahallesi Milli 

Mücahit Rıfat Uslu Caddesi No: 96/A (Ada: 10494, Pafta: 21.K.II, Parsel: 1) / MERSĠN 

adresinde, 23/06/2016 tarihinde sonlandırılan 04/02/2009 tarih ve BAY/939-82/25567 sayılı 

istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Suroil ĠnĢaat Nakliyat Turizm Madencilik 

ve Petrol Ürünleri Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi (Hocaoğlu ĠnĢaat Nakliyat 

Turizm Madencilik ve Petrol Ürünleri Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi)'nin, 

15/12/2015 tarihinde yapılan kontrollerde tespit edilen hususlardan, 33 RP 707 plakalı tanker 

aracından 33 TC 377 plakalı araca motorin ikmal etmesi nedeniyle ilgili lisans sahibi hakkında 

5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 31/12/2015 tarihli ve 6047/17 sayılı Kurul 

Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 04/02/2016 tarihli ve 98 sayılı 

SoruĢturma Raporu ve lisans sahibinden alınan yazılı savunma ile Denetim Dairesi BaĢkanlığının 

konuya iliĢkin görüĢü Kurulca değerlendirilmiĢ olup; 

Suroil ĠnĢaat Nakliyat Turizm Madencilik ve Petrol Ürünleri Ġthalat Ġhracat Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi (Hocaoğlu ĠnĢaat Nakliyat Turizm Madencilik ve Petrol Ürünleri Ġthalat 

Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi)'nin; 

- Akaryakıt istasyonu dıĢında Mersin Yeni Hal Toptancılar Sitesinde motorin ikmali 

yapması eylemi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (b) bendi hükümlerine aykırı hareket 

ettiği, 
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- Yazılı savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı çıkaracak gerekçeler 

olamayacağı, 

anlaĢıldığından, Suroil ĠnĢaat Nakliyat Turizm Madencilik ve Petrol Ürünleri Ġthalat 

Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi (Hocaoğlu ĠnĢaat Nakliyat Turizm Madencilik ve Petrol 

Ürünleri Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi) hakkında, akaryakıt istasyonu harici 

akaryakıt ikmal fiiline iliĢkin olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile 

değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı 

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

Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 972.717,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 8903/15/1-1 

————— 

11/09/2017 tarihli ve 38096 sayılı BaĢkanlık Oluru ile Abdurrahmangazi Mah. Osmangazi 

Cad. No: 111/3 Kat: 2 Sancaktepe Ġstanbul adresinde mukim 20.03.2013 tarihli ve BAY/939-

82/32329 sayılı bayilik lisansı sahibi YSF Akaryakıt Nakliyat Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret 

Limited ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda 03/03/2015 tarihinde yapılan denetim sonucunda tespit 

edildiği üzere alınan motorin numunesinin TÜBĠTAK MAM’da yapılan analizi sonucunda 

düzenlenen 13.03.2015 tarihli ve 1520P00071001 sayılı analiz raporu ile ürünün yeterli Ģart ve 

seviyede ulusal marker içermediğinin tespit edilmiĢ olması nedeniyle, ilgili lisans sahibi tüzel 

kiĢinin, yeterli Ģart ve seviyede marker içermeyen akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, 5015 sayılı 

Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik 

Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine aykırı hareket ettiği 

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 ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca YSF 

Akaryakıt Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma 

açılmasına karar verilmiĢ, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin 

aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı 

uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruĢturma sonucu 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 19/09/2017 tarihli ve 1013 sayılı 

SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 8903/16/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Mersin Ġli, YeniĢehir Ġlçesi, Akkent Mahallesi, 17-I-III pafta, 114 ada, 1 no.’lu parseldeki 

yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği YeniĢehir Belediye BaĢkanlığınca tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Aktanlar Mad. Pvc Teks. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin müteahhitlik 

faaliyetlerine devam etmek için Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi 

numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket müdürü Mehmet AKTAN’a yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13586 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/1/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Mamak Ġlçesi, YeĢilbayır Mahallesi, 35868 ada, 19 no.’lu parseldeki yapıyla 

ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Mamak Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Alaattin AYDOĞAN’ın müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için Ġl 

Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile 

verilmemesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13581 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/2/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Beypazarı Ġlçesi, AyvaĢık Mahallesi, 30MIVD pafta, 1210 ada, 3 no.’lu 

parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Beypazarı Belediye BaĢkanlığınca 

tespit edilen Yapı Müteahhidi AliĢan ĠnĢ. Tur. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi 

Numarasının (0006315559767522), 3194 sayılı Ġmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket müdürü Mehmet ÇELEN’e yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 06.10.2017 tarihli ve 13574 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, Kültür Mahallesi, 025-A-09-D-4A pafta, 10175 ada, 08 no.’lu 

parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Kepez Belediye BaĢkanlığınca 

tespit edilen Yapı Müteahhidi Antpark ĠnĢ. Eml. Mob. Gıda Oto. TaĢ. Tur. San. Tic. Ltd. ġti.’nin 

Yetki Belgesi Numarasının (0007315595852112), 3194 sayılı Ġmar Kanunun 42 nci maddesi 

doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket müdürleri Aziz DOĞAN ile Kerim YÜKSEL’e yetki belge numarası almak üzere Ġl 

Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile 

verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 06.10.2017 tarihli ve 13573 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/4/1-1 

————— 

Burdur Ġli, Merkez Ġlçesi, Emek Mahallesi, 115 pafta, 29 ada, 379 no.’lu parseldeki 

yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Burdur Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen 

Yapı Müteahhidi Bütüner Petrol Ürün. Yapı Malz. ĠnĢ. Nakl. Mad. Yağ. Taah. Tic. ve San. Ltd. 

ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0032315529638430), 3194 sayılı Ġmar Kanununun 42 nci 

maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket müdürü Süleyman AĢkın BÜTÜNER’e Ģahıs Ģirketi olarak yetki belge numarası 

almak üzere Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre 

ile verilmemesine ve Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13553 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/5/1-1 

————— 

Yalova Ġli, Merkez Ġlçesi, Gazi Osman PaĢa Mahallesi, 31P1B pafta, 2909 ada, 3 no.’lu 

parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Yalova Belediye BaĢkanlığınca 

tespit edilen Yapı Müteahhidi Cesim YALÇINKAYA’nın Yetki Belgesi Numarasının 

(0077110313574303); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  
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Ġptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13582 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/6/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Mamak Ġlçesi, Cengizhan Mahallesi, 09C4D pafta, 50991 ada, 5 no.’lu 

parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Mamak Belediye BaĢkanlığınca 

tespit edilen Yapı Müteahhidi Deniz Yapı Malz. ĠnĢ. Taah. San. Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi 

Numarasının (0065311630263621), 3194 sayılı Ġmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket müdürü Yılmaz AKAR’a yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13572 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/7/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, 30 Ağustos Mahallesi, 45547 ada, 13 no.’lu parseldeki 

yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Etimesgut Belediye BaĢkanlığınca tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Emrah KOCA’nın Yetki Belgesi Numarasının (0006110260576002), 

3194 sayılı Ġmar Kanununun 42 nci maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13551 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/8/1-1 

————— 

Adana Ġli, Seyhan Ġlçesi, CemalpaĢa Mahallesi, 18.M.III pafta, 1456 ada, 726 no.’lu 

parseldeki yapıda 3194 sayılı Ġmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı 

imalatları Seyhan Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Erçev ĠnĢaat Taahhüt 

TaĢımacılık Ticaret Limited ġirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0001315010633310); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beĢ (5 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket müdürü Egemen ATAÖZÜ’nün Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat 

etmesi halinde, yetki belge numarasının 5 (beĢ) yıl süre ile verilmemesine ve Yapı Müteahhitliği 

BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine,  
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Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13534 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/9/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Mamak Ġlçesi, Altıağaç Mahallesi, 66KU4A pafta, 37366 ada, 4 no.’lu 

parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Mamak Belediye BaĢkanlığınca 

tespit edilen Yapı Müteahhidi Fatih YILDIZ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006111182781603); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13578 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/10/1-1 

————— 

Adana Ġli, Seyhan Ġlçesi, GürselpaĢa Mahallesi, 19.K.I-II pafta, 10682 ada, 10 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda 3194 sayılı Ġmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine 

aykırı imalatları Seyhan Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Gülbahar Enerji 

Yat. Tur Otel. ĠnĢ. Pet. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0001312224803055); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beĢ (5 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket müdürleri Selami GÜLBAHAR, Sefa GÜLBAHAR ve Elif HÜSREVOĞLU’na 

yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge 

numarasının 5 (beĢ) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13571 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/11/1-1 

————— 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, Ayanoğlu Mahallesi, 025-A-05-D-2-B pafta, 218 ada, 05 no.’lu 

parseldeki yapıyla ilgili olarak Kanunlarla verilen diğer sorumluluklarının gereğini yerine 

getirmediği Kepez Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Ġsabet ĠnĢ. Malz. Tic. 

Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007311542327703), 3194 sayılı Ġmar Kanunun 42 nci 

maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  
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ġirket müdürleri Tunahan KALKAN ile Harun AKDAĞ’a yetki belge numarası almak 

üzere Ġl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile 

verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13584 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/12/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Sincan Ġlçesi, Menderes Mahallesi, 450 ada, 10 no.’lu parseldeki yapıyla ilgili 

olarak sigorta prim borcunu ödemediği Sincan Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Ġsmail KARAKURT’un Yetki Belgesi Numarasının (0006110307038403), 3194 

sayılı Ġmar Kanununun 42 nci maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13615 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/13/1-1 

————— 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, Fabrikalar Mahallesi, 025-A-09-D-2-C pafta, 7177 ada, 13 

no.’lu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Kepez Belediye 

BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Kadri YILDIZ’ın Yetki Belgesi Numarasının 

(0007110264665421), 3194 sayılı Ġmar Kanununun 42 nci maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13591 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/14/1-1 

————— 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 20L-2C pafta, 7408 ada, 9 no.’lu 

parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği TepebaĢı Belediye BaĢkanlığınca 

tespit edilen Yapı Müteahhidi Lareks Mob. Nakl. ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti. nin Yetki Belgesi 

Numarasının (0026310185421138), 3194 sayılı Ġmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket müdürü Mehmet ÇETĠNKAYA’ya yetki belge numarası almak üzere Ġl 

Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile 

verilmemesine, 
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Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13579 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/15/1-1 

————— 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, ġafak Mahallesi, 3359 ada, 02 no.’lu parseldeki yapıyla ilgili 

olarak sigorta prim borcunu ödemediği Kepez Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Mehmet TOPBAġ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0007110120214665), 3194 sayılı 

Ġmar Kanununun 42 nci maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13546 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/16/1-1 

————— 

Ġstanbul Ġli, Esenler Ġlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 4 pafta, 1525 ada, 1 no.’lu parseldeki 

yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Esenler Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen 

Yapı Müteahhidi Muhittin SÖZKESEN’in Yetki Belgesi Numarasının (0034111897420221); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 06.10.2017 tarihli ve 13585 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/17/1-1 

————— 

Elazığ Ġli, Merkez Ġlçesi, RüstempaĢa Mahallesi, 1761 ada, 5 no.’lu parseldeki yapıyla 

ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Elazığ Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Nusret YILMAZ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0023110297125102); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 06.10.2017 tarihli ve 13575 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/18/1-1 

————— 

Ġstanbul Ġli, Çekmeköy Ġlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, F22D24C1B pafta, 397 ada, 8 

no.’lu parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Çekmeköy Belediye 

BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Özcanlar ĠletiĢim Kuy. ĠnĢ. Taah. Ġth. Ġhr. San. ve 

Tic. Ltd. ġti.’nin müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi 

halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,  
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Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket müdürü Altan TAġ’a yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine müracaat 

etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13580 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/19/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, Doğantepe Mahallesi, 23862 Ada, 13 no’lu Parseldeki yapıyla 

ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği ve vergi borcu bulunduğu Altındağ Belediyesince 

tespit edilen Yapı Müteahhidi Abdülkadir ÖNCÜ’nün Yetki Belge Numarasının 

(0006110110790721), 3194 sayılı Ġmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13541 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/20/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, Anafartalar Mahallesi, 5684 Ada, 9 no’lu Parseldeki yapıyla 

ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği ve vergi borcu bulunduğu Altındağ Belediyesince 

tespit edilen Yapı Müteahhidi ―GAZĠ AKADEMĠ Yapı Bil. ĠnĢ. Taah. Dan. Yaz. Ġhr. Ġth. San. ve 

Tic. Ltd. ġti.‖nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315405496758); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan YaĢar DEMĠRCĠOĞLU’nun yetki belge numarasının 

(0006110400958020) bir (1) yıl süre ile iptal edilmesi, diğer Ģirket müdürü olan ―Hüseyin 

DEMĠRCĠOĞLU‖na Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde yetki belge 

numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve bu iĢlemlerin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi 

(YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13542 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/21/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, Piyade Mahallesi, 66KL-IId Pafta, 45409 Ada, 20 no’lu 

Parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Etimesgut Belediyesince tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Mehmet Nuri TAġKIN’ın müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için Ġl 

Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile 

verilmemesine,  
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Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13540 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/22/1-1 

————— 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Çamlıca Mahallesi, 20L-1B Pafta, 7317 Ada, 14 no’lu 

Parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği TepebaĢı Belediyesince tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Battal TAġTEMEL’in Yetki Belge Numarasının (0026111238062157), 

3194 sayılı Ġmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 06.10.2017 tarihli ve 13537 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/23/1-1 

————— 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, ġirintepe Mahallesi, 21M-4A Pafta, 15135 Ada, 14 no’lu 

Parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği TepebaĢı Belediyesince tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Emre BĠÇĠCĠ’nin Yetki Belge Numarasının (0026111576582604), 3194 

sayılı Ġmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 06.10.2017 tarihli ve 13538 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/24/1-1 

————— 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Ömerağa Mahallesi, 21N-4D Pafta, 1080 Ada, 59 no’lu 

Parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği TepebaĢı Belediyesince tespit 

edilen Yapı Müteahhidi ―KAAN Mim. Müh. ĠnĢ. Gıda ve Ġht. Madd. San. Tic. Ltd. ġti.‖nin Yetki 

Belgesi Numarasının (0026311186994130); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 
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ġirket müdürü olan ―Hacı Ziya AYDIN‖a Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat 

etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği 

BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13536 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/25/1-1 

————— 

Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, Esenevler Mahallesi, F36B16C2B Pafta, 317 Ada, 2 no’lu 

Parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Atakum Belediyesince tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Ġsmet KANBER’in Yetki Belge Numarasının (0055111340403747), 3194 

sayılı Ġmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 06.10.2017 tarihli ve 13543 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/26/1-1 

————— 

Tekirdağ Ġli, Malkara Ġlçesi, Cami Atik Mahallesi, 31 Pafta, 266 Ada, 45 no’lu Parseldeki 

yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Malkara Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Erkan SERT’in Yetki Belge Numarasının (0059110426773504), 3194 sayılı Ġmar 

Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13544 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/27/1-1 

————— 

Yalova Ġli, Merkez Ġlçesi, Adnan Menderes Mahallesi, 30Ö-2D Pafta, 502 Ada, 6 no’lu 

parsel üzerindeki yapıda 3194 sayılı Ġmar Kanununun 32 nci maddesine göre ruhsat ve eklerine 

aykırı imalatları Yalova Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi ―ALTINOVA ĠPEK Yemek 

Tmz. Bl. Özel Sağl. Hizm. Turz. Nak. ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti.‖nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0077311268991531); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beĢ (5 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket müdürü olan ―Özer ġENEL‖e Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat 

etmesi halinde, yetki belge numarasının 5 (beĢ) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği 

BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 
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Ġptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13535 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/28/1-1 

————— 

Yalova Ġli, Merkez Ġlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 30Ö-2D Pafta, 2311 Ada, 9 no’lu 

parsel üzerindeki yapıda 3194 sayılı Ġmar Kanununun 32 nci maddesine göre ruhsat ve eklerine 

aykırı imalatları Yalova Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi ―Harun YALÇIN‖ın Yetki 

Belgesi Numarasının (0077110029236430); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beĢ (5 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13539 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/29/1-1 

————— 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, ġarhöyük Mahallesi, 8313 ada, 11 no.’lu parsel üzerindeki 

yapının yapı müteahhidi Sezen ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti. (Yetki Belge No: 0026315306395740) ile 

Ģirket müdürü Ayten SEZEN (Yetki Belge No: 0026111042961138) hakkında 14.07.2017 tarihli 

ve 30124 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile tesis edilen yetki belge iptal iĢlemi, söz 

konusu yapıdaki görev ve sorumlulukların yerine getirildiği Belediyesince bildirildiğinden, 

Bakanlık Makamının 20.09.2017 tarihli ve 12822 sayılı Olur’u ile kaldırılmıĢtır. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/30/1-1 

————— 

Hatay Ġli, Arsuz Ġlçesi, Karaağaç Mahallesi, 2331 no.’lu parseldeki yapıyla ilgili olarak 

sigorta prim borcunu ödemediği Arsuz Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi 

ġimĢekler ĠnĢ. Mim. Taah. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0031311172578447), 3194 sayılı Ġmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket müdürü Hamid ġĠMġEK’e yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13576 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/31/1-1 

————— 

Edirne Ġli, KeĢan Ġlçesi, AĢağı Zaferiye Mahallesi, 298 ada, 11 no.’lu parseldeki yapıyla 

ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği KeĢan Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi USG Yapı ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0059315051554038), 3194 sayılı Ġmar Kanununun 42 nci maddesi doğrultusunda; 
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Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket Müdürü Selman SALIġ’ın yetki belge numarasının (0059111247067767) 1 (bir) yıl 

süre ile iptal edilmesine ve Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına 

iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13555 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/32/1-1 

————— 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, KarĢıyaka Mahallesi, 025-A-09-C-2-C pafta, 3909 ada, 2 no.’lu 

parseldeki yapıyla ilgili olarak Kanunlarla verilen diğer sorumluluklarının gereğini yerine 

getirmediği Kepez Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Yaldızak ĠnĢ. Pet. Tur. 

Eml. ve Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007311989521440), 3194 sayılı Ġmar 

Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket müdürleri Ġbrahim YALDIZ ile Tali Yüksel YEġĠLOT’a yetki belge numarası 

almak üzere Ġl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre 

ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 05.10.2017 tarihli ve 13583 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/33/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Mamak Ġlçesi, BaĢak Mahallesi, 67KV1D pafta, 37694 ada, 3 no.’lu parseldeki 

yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Mamak Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen 

Yapı Müteahhidi Yücel Orman Ürün. Mob. ĠnĢ. Oto. Nakl. Tic. San. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi 

Numarasının (0006315073320456), 3194 sayılı Ġmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket Müdürü Harun YÜCEL’in yetki belge numarasının (0006111827727003) 1 (bir) yıl 

süre ile iptal edilmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 06.10.2017 tarihli ve 13577 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8905/34/1-1 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 15 Ekim 2017 – Sayı : 30211 

 

 



15 Ekim 2017 – Sayı : 30211 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 15 Ekim 2017 – Sayı : 30211 

 



15 Ekim 2017 – Sayı : 30211 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 15 Ekim 2017 – Sayı : 30211 

 



15 Ekim 2017 – Sayı : 30211 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 15 Ekim 2017 – Sayı : 30211 

 



15 Ekim 2017 – Sayı : 30211 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 15 Ekim 2017 – Sayı : 30211 

 



15 Ekim 2017 – Sayı : 30211 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 15 Ekim 2017 – Sayı : 30211 

 



15 Ekim 2017 – Sayı : 30211 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 15 Ekim 2017 – Sayı : 30211

Sayfa

1

5

9

18

31

33

42

70

İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Gebze Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Gebze Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


