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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Destekleme Programı: D, C, B, A kurlarını başarı ile tamamlayan, ancak yapılacak

olan yeterlik sınavlarına kadar süresi bulunan öğrencilere veya yeterlik sınavından başarısız

olan öğrencilere yeterlik sınavlarına kadar verilen zorunlu destek kuru eğitimini,”

“ç) Kur: D, C, B, A ve zorunlu destek kuru olmak üzere farklı seviyelerde İngilizce eği-

timini,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/1/2017 29946



Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 9/9/2015 tarihli ve 29470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı mad-

desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kayıt yenilenmeyen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Öğrenci kayıt yenile-

mediği dönem içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamaz. İlgili dönemdeki teorik ve pratik

derslerine, laboratuvar ve klinik uygulamalara katılamaz ve sınavlarına giremez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Temsil ettikleri anabilim dalının görüşlerini alarak ders ve klinik uygulama prog-

ramlarını düzenleyip kurula getirmek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Klinik uygulamalar, akademik takvimin teorik eğitim, ara tatil ve sınavlarla ilgili

süresini aşabilir, gerekli görüldüğü durumlarda akademik takvimden daha önce başlatılıp daha

geç bitirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim ve öğretim planları; Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun teklifi, Fa-

külte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak ha-

zırlanan, bir akademik yıl boyunca uygulanacak teorik ve pratik dersleri, klinik uygulamaları,

alan çalışmalarını ve benzeri uygulamaları kapsayan planlardır. Planlar derslerin başlamasından

en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir ve planlanan dersler yarıyıllık veya yıllık

olarak düzenlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Fakültede

verilen bütün zorunlu mesleki teorik, pratik dersler ve klinik uygulamalar bir önceki yılın ta-

mamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğrenimi için gerekli derslerdir. Bir sınıfı geçemeyen öğrenci

bir üst sınıfa devam edemez ve kaldığı dersi/dersleri tekrar eder. Bununla birlikte ortak zorunlu

derslerden devamsızlıktan kalanlar, bir sonraki dönemde devam mecburiyeti aranarak kaldıkları

derslerin sınavlarına girmek zorundadır. Ancak devamsızlıktan kalmamak şartıyla ortak zorunlu

derslerden başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçer ve devam mecburiyeti aranmadan 5 inci

yılın bahar döneminin sonuna kadar müteakip dönemlerde ilgili dersin sınavlarına girerler.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Öğrenciler teorik derslerin en az % 70’ine, ilgili derslerin pratik ve

klinik uygulamalarının en az % 80’ine devam etmek zorundadırlar. Öğrencinin devam durumu

Dekanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre öğretim elemanları tarafından yapılan yok-

lamalarla belirlenir. Sağlık raporu öğrencinin devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(2) Teorik ve pratik dersler ile klinik uygulamalarda devamsız olan öğrenciler ilgili

derslerin/klinik uygulamaların yarıyıl/yılsonu sınavlarına alınmaz ve o dersten/klinik uygula-

madan başarısız olmuş sayılır. Öğrenciler devamsızlıktan kaldıkları derslerin/klinik uygula-

maların bütünleme sınavlarına da giremezler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (f)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bütünleme sınavı: İlgili dersin yarıyıl/yılsonu sınavı sonucunda başarısız olan öğ-

renciler için yapılan sınavdır. Bu sınava yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkına sahip olup da

sınava girmeyen, yarıyıl/yılsonu sınavına girdiği halde başarısız olan öğrenciler girebilir. Ayrıca

bu sınava klinik uygulama süresi içinde yapmak zorunda olduğu iş ve pratik uygulamayı ta-

mamlayan ancak klinik uygulama sınavında başarısız olan 4 üncü ve 5 inci sınıf öğrencileri ile

klinik uygulama telafisine kalıp belirlenen sürede telafisini tamamlayan 4 üncü sınıf öğrencileri

girebilir.

ç) Klinik uygulama sonu sınavı: Klinik uygulama süresi sonunda öğrencilerin klinik

yeterliliklerinin değerlendirilmesi için yapılan sınavdır. Klinik uygulamalarda ilgili anabilim

dalınca ilan edilen iş ve uygulamaları eksiksiz yapan ve yine ilgili anabilim dalınca klinik uy-

gulama başında bildirilen başarı kriterlerini sağlayan öğrenciler klinik uygulama sonu sınavına

girebilir.”

“f) Mazeret sınavı: Senatonun kabul ettiği haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara ka-

tılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Herhangi bir nedenle mazeret sınavına giremeyen

öğrenciler için ayrı bir mazeret sınavı açılmaz. Yılsonu sınavları, bütünleme sınavları ve klinik

uygulama sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b), (d) ve (e)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“b) İZ (Akademik izinli) notu; akademik izin alan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler

derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ders kaydı yaptıktan sonra

akademik izinli sayılan öğrencinin ilgili dönemdeki derslerden kaydı silinir.”

“d) MU (Muaf) notu; ilgili yönetim kurulu kararıyla muafiyet hakkı tanınan dersin no-

tudur.

e) GM (Girmedi) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir.”

“(4) 100’lük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden Fakülteye yatay geçiş ile ge-

len öğrencilerin notları birinci fıkradaki tabloya göre harf notuna çevrilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Bir dersin başarı notu yıl içerisinde yapılacak olan ara sınavların ağırlıklarına göre

elde edilecek olan notların %50’si ve yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav notunun %50’sinin

toplanmasıyla elde edilen nottur. Bir dersten geçebilmek için başarı notu en az 60 puan (veya

CC) olmak zorundadır.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Disiplin cezası almamış öğrencilerden programın sonunda genel not ortalaması

3.00-3.49 olanlar şeref öğrencisi, 3.50-4.00 olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak mezun edi-

lirler. Bu öğrencilere diplomaları ile birlikte başarılarını gösteren bir belge verilir.”

“(3) Mezunların başarı sıralamasını belirlemede aşağıdaki şartlar esas alınır:

a) Disiplin cezası almamış olmak.

b) Yıl kaybetmemiş olmak.

c) 5 inci eğitim ve öğretim yılında bütünlemeye kalmadan mezun olmaya hak kazanmış

olmak.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümün başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“Klinik Uygulamalar, Diploma, Mazeret Halleri, Üniversiteden İlişik Kesme 

ve Disiplin ile İlgili Esaslar”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı ve ikinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Klinik uygulamalar”

“(2) Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri belirlenen kliniklerde gruplar halinde De-

kanlığın belirlediği esaslara uygun olarak rotasyon halinde klinik uygulama yaparlar. Klinik

uygulama saatleri, süreleri ve klinik uygulamalarla ilgili diğer düzenlemeler Eğitim-Öğretim

Koordinasyon Kurulunun teklifi dikkate alınarak Dekanlıkça belirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Klinik uygulama yükümlülükleri

MADDE 27 – (1) Klinik uygulamalarda,  pratik uygulamaların ne şekilde olacağı, ba-

şarı durumunun nasıl değerlendirileceği ilgili anabilim dalı tarafından ders yılı veya klinik uy-

gulama dönemi başında öğrencilere duyurulur. Öğrenciler anabilim dalı tarafından belirlenen

sayıdaki iş ve pratik uygulamaları verilen sürede tamamlamakla yükümlüdürler.

(2) Klinik uygulama süresinde ilgili anabilim dalınca belirlenen iş ve uygulamaları ta-

mamlayamayanlar klinik uygulama sonu sınavına giremezler ve bu Yönetmeliğin ilgili mad-

deleri uyarınca klinik uygulama telafisine veya klinik uygulama tekrarına kalmış sayılırlar.

(3) Klinik uygulamadan devamsız olanlar klinik uygulama sonu sınavına giremezler

ve klinik uygulama tekrarına kalmış sayılırlar.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“Klinik uygulama telafi ve tekrarları

MADDE 28 – (1) 4 üncü sınıf öğrencileri, anabilim dallarınca belirlenen sayıda iş ve

uygulamayı verilen sürede yapmak ve teslim etmek zorundadırlar. 
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(2) Klinik uygulama süresi içinde yapmak zorunda olduğu iş ve pratik uygulamaların

karşılığı puanın %75’ini tamamlayan ancak %100’ünü tamamlayamayan 4 üncü sınıf öğren-

cileri klinik uygulama sınavına giremez. Öğrenci eksik kalan iş ve pratik uygulamalarını % 50

fazlasıyla Dekanlık tarafından belirlenen kurallar dâhilinde ve belirlenen telafi tarihlerinde bü-

tünleme sınavından önce tamamlar. Bu tarihlerde eksik kalan pratik uygulamalarını başarıyla

tamamlayan öğrenciler bütünleme sınavına girmeye hak kazanır. Telafi süresi içinde de belir-

tilen sayıdaki iş ve pratik uygulamayı başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve

ilgili klinik uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

(3) 4 üncü sınıf öğrencileri, en fazla iki adet 36 gün süreli veya bir 36 gün, iki 18 gün

süreli veya dört 18 gün süreli klinik uygulama telafisine kalabilir. Eğer öğrenci daha fazla sa-

yıda klinik uygulamadan başarısız olmuşsa, ilgili dönemde herhangi bir klinik uygulama tekrarı

yapmadan bir sonraki eğitim-öğretim döneminde kaldığı klinik uygulamaları tekrar etmek zo-

rundadır.

(4) 5 inci sınıf öğrencileri, anabilim dallarınca belirlenen sayıda iş ve uygulamayı ve-

rilen sürede yapmak ve teslim etmek zorundadırlar. Klinik uygulama süresi içinde yapmak zo-

runda olduğu iş ve pratik uygulamaların karşılığı puanın %100’ünü tamamlayamayan öğrenci

ilgili anabilim dalındaki klinik uygulamadan başarısız sayılır ve o klinik uygulamayı bir sonraki

eğitim-öğretim yılında tekrar eder. 5 inci sınıf öğrencilerine klinik uygulama telafi hakkı ve-

rilmez. 

(5) Klinik uygulama süresi içinde yapmak zorunda olduğu iş ve pratik uygulamaları

tamamlayan ancak klinik uygulama sınavında başarısız olan 4 üncü ve 5 inci sınıf öğrencileri

Dekanlık tarafından ilan edilen akademik takvim içerisindeki ilgili klinik uygulamanın bütün-

leme sınavına girmeye hak kazanır. 

(6) Klinik uygulama telafi ve tekrarları ilgili eğitim-öğretim döneminde yalnızca De-

kanlık tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(1) Diploma verilebilmesi için öğrencinin alması gereken dersleri başarı ile tamamla-

mış ve en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamış olması ve 300 AKTS kredisini tamamlaması

gerekir.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/9/2015 29470
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesinden:

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS

VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Ayvansaray Üniversitesinde yürü-

tülen lisans ve ön lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı tüm fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokulu bünyesinde yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliye-

tine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yük-

sekokulunu,

c) Birim Kurulu: İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek

yüksekokulu kurullarını,

ç) Birim Yönetim Kurulu: İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı fakülte, yüksek-

okul, meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

d) Bölüm Başkanı: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul

ve meslek yüksekokulu bölümlerinin başkanlarını,

e) Çift ana dal programı: Başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin Üni-

versitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini

sağlayan programı,

f) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere gö-

revlendirilen akademik personeli,

g) Değişim programları: Yurt içi/yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla protokol

çerçevesinde yürütülen programları,

ğ) GNO: Genel Not Ortalamasını,

h) Mütevelli Heyeti: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) ÖİDB: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

j) Rektör: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörünü,

k) Seçimlik alan dersi: Mesleği ile ilgili zorunlu dersler dışındaki alan derslerini,

l) Seçimlik alan dışı dersler: Öğrencinin alanı dışında genel kültür veya değişik ilgi

alanlarında Senato tarafından belirlenen ve öğrencinin isteği doğrultusunda alınan dersleri,
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m) Senato: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Senatosunu,

n) Uluslararası ortak ön lisans/lisans programı: İlgili birim kurulunun kararı, Senatonun

önerisi ve YÖK’ün onayıyla yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumuyla imzalanan protokol

çerçevesinde açılan programı,

o) Üniversite: İstanbul Ayvansaray Üniversitesini,

ö) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

p) Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen koşulları

taşıması kaydıyla, Üniversite içinde ayrı bir lisans programı anlamını taşımayan ve diploma

programı yerine geçmeyen ve belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersin karşılığında ser-

tifika verilen programı,

r) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ş) Zorunlu alan dışı dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile YÖK

tarafından öngörülen diğer dersleri,

t) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gereken dersi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıtları 

Program kontenjanları ve öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Üniversite öğretim programlarına alınacak öğrenci sayıları, Senato

tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra YÖK’ün kararıyla kesinleşir.

(2) Üniversite lisans ve ön lisans öğretim programlarına, ÖSYM tarafından yerleştiri-

lenler, özel yetenek sınavı sonucuna göre başarılı olanlar, yurt dışı öğrenci kabul şartlarına göre

başvurusu kabul edilenler, yatay geçiş başvurusu kabul edilenler, özel öğrenci ve değişim prog-

ramları kapsamında başvurusu kabul edilenler kaydedilir. ÖSYM tarafından yapılan yerleştir-

meler dışındaki kabul ve kayıt ile ilgili işlemler Senato ve YÖK tarafından belirlenen usul ve

esaslara göre yapılır.

Yatay ve dikey geçiş ile intibak

MADDE 6 – (1) Üniversite ön lisans ve lisans diploma programlarına, yatay geçiş yo-

luyla öğrenci kabulü, ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre

yürütülür.

(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans diploma programlarına dikey geçiş yoluyla

öğrenci kabulü, ilgili mevzuat ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(3) Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemlerinde, ilgili mevzuat

hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Özel öğrenci

MADDE 7 – (1) Özel öğrencilerin kabulü ve alacağı dersler, bölüm başkanının önerisi

ve ilgili dekanlık/yüksekokul müdürlüğünün onayı ile yapılır.

(2) Özel öğrencilere, aldıkları dersler ve başarı notlarını belirten bir belge verilir.

(3) Hazırlık biriminin teklifi ve onayı ile halen hiçbir öğretim kurumunda kayıtlı olma-

yanlar İngilizce hazırlık programına özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

12 Kasım 2017 – Sayı : 30238                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri ile Se-

nato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.
Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 9 – (1) Üniversiteye değişim programları çerçevesinde gelen öğrencilerin iş-

lemleri ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. 
(2) Öğrenciler, Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim ku-

rumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak ilgili diğer yükseköğretim ku-
rumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilirler.

Çift ana dal ve yan dal programları 
MADDE 10 – (1) Çift ana dal ve yan dal programları hakkında, ilgili mevzuat hüküm-

leri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen hususlar uygulanır. Çift ana dal ve yan dal prog-
ramlarına kayıt Senatonun belirleyeceği esaslar çerçevesinde yürütülür.

Öğrenim ücreti
MADDE 11 – (1) Öğretim ücretleri her akademik yılın başında Mütevelli Heyeti tara-

fından belirlenir. Burslu öğrenciler dışında, öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları
yapılmaz. Kayıt yaptırmış olan öğrencilerin ise kayıtları yenilenmez.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler için eğitim-öğretim ücretleri Mütevelli Heyetinin kara-
rıyla belirlenir.

(3) Misafir/Özel öğrenciler ve normal öğrenim sürelerini tamamlamış olan öğrenciler
AKTS kredisi esas alınarak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre ücret öderler.

(4) Öğrenci, normal öğrenim süresince sorumlu bulunduğu yarıyıl AKTS kredi yükünün
altında ders alması halinde yıllık öğretim ücretini tam olarak öder.

(5) Burslu ve burssuz öğrencilerin, çift ana dal, yan dal ve yaz okulu için ödeyecekleri
öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyetinin kararı ile belirlenir.

(6) Normal öğrenim sürelerini tamamlamış fakat mezun olamamış ön lisans ve lisans
öğrencileri, alacakları dersler için AKTS üzerinden ödeme yaparlar. Her bir AKTS için öğren-
cilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyetinin kararı ile belirlenir. Bu ücretler her
akademik yıl başlangıcında ilan edilir. Öğrencinin alacağı derslerin AKTS ücreti yıllık öğrenim
ücretinden fazla olamaz, bu durumda eğitim-öğretim yılı için belirlenen öğrenim ücreti alınır. 

(7) Yaz okulu ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen eğitim ve öğretim ücreti dışın-
da, açılan yaz öğretimi eğitim hizmetine karşılık alınır.

Yeni kayıt 
MADDE 12- (1) Öğrenci, YÖK ve/veya Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre

kaydını yaptırır. Bu esaslara uymayan ve/veya öğretim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı
yapılmaz.

(2) Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt işlemlerini yaptırmayanlar, Üniversite öğren-
cisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(3) Üniversitenin herhangi bir eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin,
ders kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli mali sorumluluklarının yerine getirilmiş olması ge-
rekir.

Kayıt yenileme ve ders kayıt işlemleri
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süre içinde her yarıyıl

kayıt yenilemeleri zorunludur.
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(2) Öğrencinin yarıyıl kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği

yarıyıl dâhil, geriye yönelik mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması zorunludur. Bu ko-

şulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler,

öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğretim ücretini

ödeyerek kayıt yenileyen öğrenci, daha önce aldığı, fakat başarısız olduğu dersler öncelikli ol-

mak üzere, o yarıyıl için ders seçimini yapar ve danışmanın onayı ile kesin ders kaydını yap-

tırır.

(4) Akademik takvimde belirtilen ders kaydı ve ders ekleme/bırakma süresi sonunda

yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, derslere ve sınavlara giremez. Öğrencilik haklarından

faydalanamaz. Bu süre, öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

(5) İlk kaydını yaptıran birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri, kayıtlı oldukları programda

bütün dersleri almakla yükümlüdür. Öğrenci, üçüncü yarıyıldan itibaren ön koşullu dersler dı-

şında ve akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma süresi içinde, danışman onayını

almak koşulu ile kaydolduğu derslerden en çok iki dersi bırakabilir ve yeni dersler alabilir. An-

cak daha önce aldığı ve başarısız olduğu dersleri bırakamaz.

(6) Önceki dönemlerdeki dersleri tekrarlama durumunda olan öğrenciler, öncelikle bu

dersleri almak zorundadır. Bu dersler farklı dönemlerden ise en alttaki dönem derslerinden baş-

lamak şartı ile bulundukları döneme ait dersleri alacakları şekilde kayıt olurlar. Öğrencilerin

önceki dönemlerden kayıt olduğu derslerin AKTS kredisi toplamı 10 AKTS kredisini aşamaz.

(7) Öğrencilerin, bulunduğu döneme kadar tüm derslerini alıp başarmış olması ile genel

ağırlıklı not ortalaması 2,50 ve üzeri olmak şartlarının birlikte mevcut olması halinde  yazıla-

cağı derslerin AKTS kredisi toplamı kayıt olacağı dönemdeki AKTS kredisi toplamının 8 faz-

lasını aşmamak kaydı ile bir üst sınıftan derslere kayıt olabilir. Üst sınıftan ders alan öğrenci-

lerin, aldıkları derslerin başarı notları genel ağırlıklı not ortalamasına katılır.

(8) Öğretim ücretini ödeyen öğrenciler o yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturdukları

ders programlarını danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zorundadırlar.

Öğrenciler kayıt yenileme ve derse yazılma işleminin tümünden tek başına ve bizzat sorumlu-

dur ve ders kayıtlarını bizzat kendileri yapmakla yükümlüdürler. Ders alma işlemini tamamla-

yan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılır.

(9) Normal öğrenim süresini aşan öğrenciler, ders programlarını danışmanlarına onay-

latarak ders kayıt işlemini tamamladıktan sonra, mali yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar

kayıt yeniletmiş sayılmazlar.

(10) Öğretim planında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını tamam-

lamayan öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemek

zorundadır.

(11) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim sü-

resinden sayılır.

(12) Dört yıl üst üste öğretim ücretinin ödenmemesi suretiyle kayıt yenilemeyen öğ-

rencilerin ilişikleri Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kesilebilir.

(13) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ilgili Birim

Yönetim Kurulunun kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Öğretim dili
MADDE 14 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında,

Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili birimin önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün
onayı ile programlarda yabancı dilde öğretim yapılabilir. 

Öğretim esasları
MADDE 15 – (1) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme

göre yürütülür. Ders planında yer alacak dersler, programdan çıkarılacak dersler ve bunların
yerine intibakı yapılacak dersler, Birim Kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Üniversitede birinci örgün öğretim, ikinci örgün öğretim, açık ve uzaktan öğretim
modellerinde öğretim yapılabilir.

(3) Üniversitede yer alacak öğretim modeli/modelleri ilgili birimin önerisi ile Senato
kararı ile belirlenir. Mütevelli Heyetinin oluru ve YÖK kararı ile uygulamaya konur. 

Öğretim yılı ve akademik takvim
MADDE 16 – (1) Bir öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere her

biri en az 70 iş gününü kapsayan güz ve bahar olarak iki yarıyıldan oluşur.
(2) Güz ve bahar yarıyılları dışında, Senato kararı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu

yedi haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere en çok sekiz hafta
olarak düzenlenir. Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar döne-
mindeki toplam saatine eşittir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulu,
lisans eğitimi için öngörülen normal öğrenim süresinin dışında olup, yaz okulunda geçirilen
eğitim süresi, normal öğrenim süresine eklenmez. 

(3) Bir öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri aka-
demik takvim ile Senato tarafından belirlenir.

(4) Dersi veren birimlerce önerilen ve Senato tarafından uygun görülen ders ve sınavlar
cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

(5) Akademik takvim, özel şartlar nedeniyle Senato kararı ile değiştirilebilir. 
Öğrenim süresi
MADDE 17 – (1) Normal öğrenim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, iki yıllık ön

lisans programları için dört yarıyıl, lisans programı dört yıl olanlar için sekiz yarıyıl, beş yıl
olanlar için on yarıyıldır.

(2) Azami öğrenim süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan
başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, ön lisans prog-
ramlarında azami dört yıl, dört yıllık lisans programlarında azami yedi yıl ve beş yıllık lisans
programlarında azami sekiz yıldır. Bu süreler içinde mezun olamayanlar hakkında 2547 sayılı
Kanunun 44 üncü maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Değişim programları kapsamında yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarında
geçirilen yarıyıllar program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

(4) Üniversiteden belirli bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları
süre birinci fıkrada belirtilen öğrenim süresinden sayılır.

(5) Bir lisans programının en az dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans prog-
ramının yüzde altmışından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamla-
yamayanlar, Üniversite ile ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları
koşuluyla, meslek yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler.
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Kredi ve not transferi
MADDE 18 – (1) Üniversiteye yatay/dikey geçiş yapan veya daha önce herhangi bir

yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş ve Üniversiteye yeni kaydolan öğrenciler ile
Üniversitede çift ana dal programına kaydolan öğrencilerin kredi ve not transferi yapılır.
Öğrenci, GNO’su 2,00’dan az olmamak koşuluyla daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim
kurumunda aldığı ve başarılı olduğu dersleri için kredi ve not transferi talebinde bulunabilir.
Kredi ve not transfer talebinde bulunacak öğrenci (hazırlık sınıfı öğrencisi dâhil), Üniversiteye
kesin kayıt yaptırdığı ilk dönem, derslerin başlangıcından itibaren 2 hafta içinde kredi ve not
transferine esas oluşturabilecek belgeleri, bir dilekçeyle ilgili birime vermek zorundadır. İlgili
Birim Yönetim Kurulu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrencinin kredi ve not trans-
ferlerine ilişkin taleplerini tüm öğrenim süresini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus ol-
mak üzere karara bağlar.

(2) Değişim programlarıyla yurt içi/yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumuna gi-
den, yatay ve dikey geçiş yapan veya çift ana dal programında öğrenimine devam eden
öğrencinin kredi ve not transferi, ilgili mevzuat çerçevesinde karara bağlanır.

(3) Dikey geçiş ile yerleşen öğrencinin GNO’su, lisans programının mezuniyet koşullarını
sağlaması durumunda; ön lisans programından alınan ve lisans programında intibakı yapılan
dersler ile lisans eğitimi sırasında alınan dersler üzerinden hesaplanır.

(4) Dikey geçiş ile yerleşen öğrencinin, mezuniyet koşullarını sağlamak üzere alacağı
ek ders/dersler için geçecek süre, azami öğrenim süresinden sayılır.

Öğretim programları ve dersler 
MADDE 19 – (1) Öğretim programları, ilgili programdan mezun olabilmek için başarı

ile tamamlanması gereken teorik ders, laboratuvar, uygulama, proje, staj ve benzeri çalışma-
lardan oluşur.

(2) Programlarda yer alacak teorik, laboratuvar, uygulama, proje, staj ve benzeri ders-
lerin saat değerleri, fakültelerde ve yüksekokullarda bölüm başkanlığınca ilgili Birim Kuruluna
önerilir. Program, ilgili Birim Kurulunda kabul edildikten sonra, Senatonun onayı ile kesinleşir.
Bu programlarda yapılacak değişiklikler ile açılacak veya kaldırılacak dersler hakkında aynı
yöntem uygulanır.

(3) Öğretim programında yer alan dersler; zorunlu, zorunlu alan dışı, seçimlik alan ve
seçimlik alan dışı olmak üzere gruplara ayrılır. Her öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki
zorunlu dersleri ve zorunlu alan dışı dersleri almakla yükümlüdür.

(4) Seçimlik alan ve seçimlik alan dışı dersler, tüm öğretim planının en az %25’lik kredi
dilimini kapsar. Bir eğitim-öğretim yılında açılacak seçimlik alan ve seçimlik alan dışı ders-
lerden öğrenci alacağı dersleri, kendi ilgi alanı ve isteği doğrultusunda, danışmanının yardı-
mıyla belirler.

(5) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye ça-
lışmaları, tez, proje, staj, iş yeri uygulamaları ve benzeri çalışmaları kapsar. Dersler zorunlu
ve seçimlik olabilir.

(6) Derslerin öğretim süresince dönemlere veya yıllara göre dağılımı, haftalık olarak,
teorik ve laboratuvar, her türlü uygulama saati, kredi değeri ve varsa koşulları ilgili Birim Ku-
rulunun kararı ile belirlenir.  Koşullu ders uygulaması alınan dersler karardan bir akademik yıl
sonra uygulamaya girer.

(7) Öğrenci, öğretim planında yer alan tüm zorunlu dersler ile öngörülen kredide se-
çimlik dersleri, seçimlik alan dışı dersleri almak ve başarmakla yükümlüdür.
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(8) Öğretim planları ve haftalık ders programları Senatoya sunulur. Senato onayından
geçen öğretim planları, öğretim başlamadan önce akademik takvimde belirlenen süre içinde
ilan edilir. Seçimlik derslerin, seçimlik alan dışı derslerin açılması ile ilgili düzenlemeler Senato
tarafından yapılır.

(9) Staj çalışmaları ve iş yeri uygulamaları birimler tarafından, her programın özelliğine
göre hazırlanan esaslara göre yapılır.

Yabancı dil öğretimi 
MADDE 20 – (1) Üniversitenin yabancı dilde veya yabancı dil destekli eğitim-öğretim

programları ile hazırlık sınıfları dâhil Türkçe öğretim yapan programlarında izlenecek yabancı
dil eğitim-öğretim esasları, Senato tarafından belirlenir.

(2) Yabancı dille öğretim yapan veya zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan program-
larda öğrencinin ön lisans/lisans programına başlayabilmesi için Üniversite tarafından yapılan
yabancı dil yeterlik sınavını başarması, uluslararası bir yabancı dil sınavında Üniversitenin ye-
terli gördüğü düzeyde puan alması veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek iki yıl içinde
başarılı olması gerekir.

(3) Başarısız sayılan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olur. Hazırlık sınıfında
birinci yarıyıl sonunda yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olan ya da uluslararası bir yabancı
dil sınavında Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde puan alanlar ikinci yarıyılda yerleştiril-
dikleri programda okumaya hak kazanırlar. Hazırlık sınıfına kaydolan ve yılsonunda başarısız
olan öğrenciler ikinci yılda da hazırlık sınıfına devam eder. Yabancı dil hazırlık süresi azami
iki yıl olup bu süre program süresi ve azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(4) Üniversitenin Türkçe öğretim yapılan programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler,
istedikleri takdirde bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfına devam edebilir. Bu öğrencilerden
hazırlık sınıfı öğretim ücreti alınır. Hazırlık sınıfında geçen bir yıllık süre öğrenim süresinden
sayılmaz. İsteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, bir yılın so-
nunda kayıt hakkı kazandıkları programa devam eder.  Hazırlık sınıfına isteğe bağlı olarak de-
vam eden öğrencilerden başarılı olanlara yabancı dil başarı sertifikası verilir.

Danışmanlık
MADDE 21 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili bölüm/program başkanlığın-

ca, bölümün öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır.
(2) Danışman, öğrenim süresi boyunca öğrenciyi izler, mesleki gelişme ve kariyeri ko-

nularında bilgilendirir, yardımcı olur. Danışman, öğrenciyi her yarıyıl başında ders seçimi sü-
recinde bilgilendirir ve ders durumunu öğrenci ile birlikte değerlendirerek öğrencinin ders se-
çimine onay verir.

(3) Danışman, ekle/sil haftası süresince haftalık program ve ofisinde bulunacağı saatleri
ilan eder. Geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman, duru-
munu bir yazıyla ilgili bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm başkanı, bu danışmanın yerine geçici
olarak kayıt süresince bir öğretim elemanı/öğretim görevlisi görevlendirir ve bunu ilgili
öğrencilere duyurur.

Stajlar
MADDE 22 – (1) Staj/stajlar; öğrencinin tercih edeceği ilgili kamu kurum/kuruluşları

ile özel kuruluşlarda Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde yapılır. 
(2) Normal öğrenim süresi sonunda, kayıtlı olduğu programın ders planında yer alan

bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını tamamlamayan öğrencilere, ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre staj çalışmasını tamamlaması için ek süre verilir ve ödeyecekleri öğrenim üc-
retleri, Mütevelli Heyetinin kararı ile belirlenir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Derslere devam 
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla verilen dersler haricindeki ders-

lere, laboratuvarlara, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara
devam etmeleri zorunludur. Senato tarafından aksine bir karar alınmadıkça, devamsızlık sınır-
larının belirlenmesi ile öğrencilerin devam durumlarının izlenmesi ilgili öğretim elemanının
sorumluluğundadır. Ancak devam zorunluluğu teorik dersler için %70, uygulamalı dersler için
%80’den fazla olamaz. Öğretim elemanı tarafından devamsızlık sınırını aştığı belgelenen öğ-
renciler o dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz.

(2) Öğrenciler, ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının belirlediği il-
keler doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her
türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlü-
dürler. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

(3) Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Uzaktan
öğretim ile verilen programlardaki dersler ile örgün ve ikinci örgün öğretim programlarında
uzaktan öğretim ile verilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz. Uzaktan eğitim programla-
rına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren faaliyetleri ilgili bölüm başkanlığı tara-
fından belirlenir ve dönemin ilk haftasında ilan edilir.

Sınavlarda başarı ve değerlendirme
MADDE 24 – (1) Sınavlar, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, ek sınavlar ve mazeret sı-

navları ve tek ders sınavlarından oluşur. Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ara sınav: Her bir dersten, en az bir ara sınavı yapılır. Proje, bitirme ödevi, labora-

tuvar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir.
Ara sınav sonuçları genel sınav döneminden önce ilân edilir. 

b) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Ders kaydı yaptı-
rarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına girerler. 

c) Muafiyet sınavı: Senato kararı ile dönem başlarında belirlenen dersler için muafiyet
sınavı yapılabilir. Muafiyet sınavı, ilan edilen tarihlerde başvuruda bulunan öğrenciler için,
akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Sınavda başarılı olan öğrenciler başarılı oldukları
derslerden muaf tutulur.

ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ara sınav/sınavlar ve dönem sonu sınavlarına
giremeyen ve mazeretleri Birim Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler bu sınav haklarını,
Birim Yönetim Kurulunun tespit edeceği tarih ve saatte kullanırlar. Ara sınavların mazeret sı-
navı yarıyıl sonu sınavları başlamadan önce yapılır.

d) Tek ders sınavı: Mezuniyet için gerekli diğer tüm koşulları sağlamış olduğu halde,
sadece bir dersten başarısız durumda olan öğrenciler tek ders sınavına girebilir. Tek ders sına-
vında ders başarı durumu, sadece yapılan tek ders sınavı notu ile belirlenir. Tek ders sınavının
mali koşulları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

e) Ek sınav: Azami süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine; kayıtlı
olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldığı hâlde 2,00
GNO’yu sağlayamadığından ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere; derslere devam yü-
kümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini 2547 sayılı
Kanunun 44 üncü madde hükümlerine uygun olarak yerine getiremedikleri için Üniversite ile
ilişiği kesilen (hazırlık sınıfı dâhil) öğrencilere ve not ortalamasını sağlayamayan ara sınıf öğ-
rencilerine Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde ek sınav hakkı verilir. 

(2) Ortak kodlu ve çok gruplu derslerin sınavları ortak yapılır. Harf notu aralıkları ilgili
öğretim elemanlarının aldıkları ortak karara göre belirlenir.
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(3) Öğrencinin her bir dersten başarısı, dönem içi notuyla/notlarıyla dönem sonu
sınavının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi notları, ara sınav notu/notları
ve/veya ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.

(4) Yarıyıl içi çalışmaların türleri, bunların ve yarıyıl sonu sınavı notunun ders başarı
notuna katkısı, dersi veren öğretim elemanı tarafından her yarıyıl derslerinin başlangıcında öğ-
rencilere duyurulur ve ilgili bölüm/program başkanlığına bildirilir.

(5) Öğretim elemanı, uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmaları
ara sınav olarak değerlendirebilir. Her yarıyıl sonunda öğrencilere başarı notu verilirken, ara
sınav ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları, yarıyıl içi çalışmaları ve derse devamları göz önünde
tutulur. Ağırlıkların belirlenmesinde ilgili öğretim elemanı yetkilidir.

Notların açıklanması
MADDE 25 – (1) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesine

yönelik dönem içi ve sonu bütün çalışma sonuçlarını, Üniversite otomasyon sistemi üzerinden
öğrencilere ilan etmekle yükümlüdürler.

(2) Bir dersin dönem sonu başarı listesi; Üniversite otomasyon sisteminin öğretim ele-
manlarına açık olduğu süre içinde verilerek kesinleşir ve akademik takvimde belirtilen süre
içinde öğretim elemanı tarafından ilgili bölüm başkanlığına iki nüsha olarak teslim edilir. Bö-
lüm başkanlıklarınca onaylanan listelerden biri bölümde bırakılır, diğeri ilgili dekanlık/müdür-
lük tarafından ÖİDB’ye bildirilir.

(3) Sınav evrakları, sınav tarihinden itibaren en az 2 yıl saklanır.
Notlara itiraz
MADDE 26 – (1) Sınavlara itiraz sadece maddi hata nedeniyle ve sınav sonuçlarının

Üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi sayfasından ilanını izleyen 5 iş günü içinde ÖİDB’ye yazılı
başvuru yolu ile yapılabilir. İtirazlar, ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılan incelemeden sonra
ilgili birim yönetimi tarafından değerlendirilir. Sonuç/sonuçlar karara bağlanarak dekanlık/müdürlük
vasıtası ile ÖİDB’ye bildirilir ve sonucu 7 gün içinde ilgililerine ilan yolu ile duyurulur. Bildirim-
ler için ayrıca ilgililere tebligat yapılmaz.

Başarı notları ve katsayıları
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir.

Aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde dörtlük başarı katsayısı ve harfli başarı notuna dönüştü-
rülerek öğretim elemanı tarafından verilir.

a)
Harf Notları Katsayı
AA 4,0
AB 3,7
BA 3,3
BB 3,0
BC 2,7
CB 2,3
CC 2,0
CD 1,7
DC 1,3
DD 1,0
FD 0,7
FF 0,0
b) Ayrıca, aşağıdaki harf notlarından; 
1) G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi, 
2) DV: Devamlı,
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3) P: Ders devam ediyor, 
4) R: Tekrar, 
5) N: Kredisiz ders, 
6) E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik, 
7) DZ: Devamsız,
8) T: Transfer, 
9) V: Dersten çekilmiş, 
10) KL: Kaldırıldı,
11) SD: Sorumlu değil,
12) M: Muaf,
olarak tanımlanır.
(2) Başarı notu olarak AA, AB, BA, BB, BC, CB, CC notlarından birini alan öğrenci,

o dersi başarmış sayılır. 
(3) Bir dersten CD, DC, DD notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sa-

yılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız
sayılır. 

(4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. 
(5) Kredi sağlamayan dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciye Y, başarısız öğrenciye

Z notu verilir. 
(6) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen

öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu
ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD veya FF’ye dönüşür. 

(7) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğ-
renciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde
eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili
öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu ÖİDB’ye bildirir. Bu
süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğ-
rencinin notu ise FD’ye dönüşür. 

(8) V harf notu, dersten çekilen öğrenciye verilir. 
(9) R harf notu, tekrar edilen dersler için kullanılır. 
(10) N harf notu, ders programı uyarınca veya akademik danışmanın onayı ile kredisiz

olarak alınan dersler için verilir. Bu derslerin kredileri ve başarı notları, ortalama hesaplarına
katılmaz. 

(11) KL harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.
(12) SD harf notu; mezuniyet için gerekli seçmeli veya mesleki seçmeli ders kredisini

tamamladıktan sonra fazladan aldığı seçmeli veya mesleki seçmeli ders/derslerden çekilen
öğrenciye verilir.

(13) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış veya değişim programlarına
katılmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca
eşdeğerliği kabul edilenlere, T harf notu verilir.

Not ortalamaları
MADDE 28 – (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda YNO ve GNO ile be-

lirlenir. 
(2) Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin AKTS kredi değeriyle o dersten

alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam AKTS
kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için
yapılırsa YNO; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programına başlamasından itibaren harf notu
oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki
basamaklı olarak gösterilir.
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(3) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam ederken bölüm/program değiştiren
öğrencinin GNO’su, önceki bölümünde/programında aldığı ve intibakı yapılan derslerin harf
notları ile devam etmekte olduğu bölümde/programda harf notu oluşan tüm dersleri dikkate
alınarak hesaplanır.

(4) GNO hesaplanırken, tekrar edilen zorunlu dersin en son not ve kredisi; seçmeli bir
dersin tekrar veya o dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin
notu ve kredisi esas alınır.

(5) Not ortalamalarının hesabında, A’dan F’ye kadar olan notlar hesaba katılır. P, E, V
ve M notları/simgeleri hesaba katılmaz. GNO’nun hesaplanmasında, tekrar edilen derslerde
alınan en yüksek not dikkate alınır.

(6) Öğrencinin başarılı sayılması için her akademik dönemin sonunda GNO’sunun en
az 2,00 olması gerekir. Yaz okulundan ders alınması durumunda GNO, derslerin yaz okulunda
oluşan harf notları da dikkate alınarak hesaplanır.

(7) Güz veya bahar yarıyılı sonunda 2,00 GNO’yu sağlayamayan öğrenciye akademik
yetersizlik uyarısı yapılır. Bu öğrencilere içinde bulundukları yarıyılın normal ders yükünden
fazla ders yükü verilmez. Ancak, ön lisans ve lisans program sürelerinin son iki yarıyılında
olan akademik yetersiz ve başarılı öğrencilere, bölüm/program başkanlığının önerisi ve Birim
Yönetim Kurulunun kararı ile fazla ders yükü verilebilir.

(8) Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, yaz okulunda veya takip eden dönemde
GNO’sunu 2,00’ye yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar.

(9) Akademik yetersizlik uyarısı alan ve GNO’yu takip eden dönemde de 2,00’ye yük-
seltemeyen öğrenci yarıyıl tekrarı durumuna girer ise bir sonraki dönemde yetersizlik uyarısı
aldığı dönemden itibaren harf notu CC’nin altında olan dersleri açıldıkları ilk yarıyılda tekrar
etmek zorundadır. Bu dersleri bırakamaz ve bu derslerden çekilemezler.

(10) Öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2,00 GNO’yu sağlaması durumunda
yarıyıl tekrarı sona erer.

Ders tekrarı
MADDE 29 – (1) Öğrenciler; FD, FF, Z ve V notu aldıkları dersleri, açıldıkları ilk ya-

rıyılda tekrarlamak zorundadırlar. 
(2) Başarı sağlanamayan veya V harf notu alınan seçimlik ders yerine, programda yer

alan eşdeğer bir seçimlik ders alınabilir.
(3) Öğrenciler, GNO’larını yükseltmek amacıyla, ders yükü ile ilgili hükümler saklı

kalmak koşulu ile daha önceki yarıyıllarda CD, DC, DD ve FD notu aldıkları dersleri tekrar-
layabilirler. Mezun olma koşullarını gerçekleştiren öğrenciler, bu haktan yararlanamazlar. 

(4) Tekrar edilen dersler, akademik kayıtlarda R harf notu ile gösterilir. GNO’nun he-
saplanmasında, tekrarlanan derslerde alınan en yüksek not geçerlidir.

(5) Bütün derslerini başarmış olduğu halde 2,00 GNO’yu sağlayamamış öğrencinin ta-
kip eden öğretim yılında öncelikle (DD) ve (DC) aldığı derslerini, eğitim planında ilgili yarı-
yılında tekrar alarak GNO’sunu yükseltmesi gerekmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet Koşulları, Kayıt Silme, Kayıt Dondurma, Kayıt Açtırma ve 

İlişik Kesme

Diploma ve belgeler
MADDE 30 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS, 4 yıllık lisans

programında en az 240 AKTS, 5 yıllık lisans programında ise en az 300 AKTS kredilik dersi
başarıyla tamamlayan, GNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğ-
renciye, kayıtlı olduğu programın diploması ile diploma eki ve not durum belgesi verilir.
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(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, dört yarıyıllık ön lisans programlarını
tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir. İlgili mevzuat hükümlerine göre herhangi
bir lisans programına kayıtlı öğrencilere, istekleri hâlinde, ilk 4 yarıyıllık programı başarıyla
tamamlamak, en az 2,00 GNO’yu sağlamak ve diğer yükümlülükleri yerine getirmek koşuluyla
ön lisans diploması verilir.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlık sınıfı hariç, en az sekiz yarıyıllık bir prog-
ramı başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. 

(4) GNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar onur, 3,50 ve üstü olanlar yüksek onur öğrencisi
olarak mezun olur.

(5) Ek olarak, Senato kararları çerçevesinde, öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca,
bilgisayar, yabancı dil veya meslekle ilgili diğer formasyon tamamlayıcı alanlarda ulaştıkları
aşamayı belirten belgeler de verilebilir.

Kayıt sildirme
MADDE 31 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde Rektörlüğe bir dilekçe ile başvurarak

kayıt sildirme isteğinde bulunabilir. Bu durumdaki öğrenciler ile ilgili işlemler Senato tarafın-
dan belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Kayıt dondurma ve kayıt açtırma
MADDE 32 – (1) Hastalık, doğal afetler, askerlik tecilinin kaldırılması, tutukluluk hali,

ailevi, ekonomik nedenlerle haklı ve geçerli mazeretleri olan öğrenciler, kayıt dondurmak için
mazeretlerini belgelemek koşuluyla ÖİDB’ye başvururlar. Öğrencinin kayıt dondurma müra-
caatı, danışmanının ve bölüm başkanının görüşü alındıktan sonra, Birim Yönetim Kurulunca
karara bağlanır.

(2) Öğrenciler bir defada en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilirler. Azami öğrencilik sü-
resince, ön lisans öğrencilerine üç yarıyıl, dört yıllık veya üstü programlarda okuyanlara dört
yarıyıl kayıt dondurma hakkı verilebilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri sadece yıllık
kayıt dondurabilir ve bu hakkı bir defa kullanabilirler. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim
Kurulu kararı ile bu süreler uzatılabilir. Kayıt dondurularak geçirilen süreler azami öğrenim
süresinden sayılmaz.

(3) Öğrencilere aşağıdaki gerekçelerle ve mazeretleri belgelenmek koşulu ile kayıt don-
durma hakkı verilebilir:

a) Hastalık: Öğrencinin durumunu bir yarıyıl/yıl kayıt dondurmayı gerektirecek süreyi
kapsayan bir sağlık raporu ile belgelendirmesi koşulu ile kaydı dondurulabilir. Öğrencinin,
kayıt dondurma süresi bitiminde, sağlık probleminin devam ettiğinin sağlık raporları ile bel-
gelenmesi halinde, Birim Yönetim Kurulu bu süreyi uzatabilir. Bu süre sonunda, öğrencilerden
eğitim-öğretime devam etmelerinde bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu istenebilir.

b) Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması sonucu
askere alınması halinde, askerlik süresince kayıt dondurma hakkı verilir.

c) Belgelendirilecek diğer haklı ve geçerli mazeretler.
(4) Kayıt donduran öğrencilere uygulanacak kurallar şunlardır:
a) Öğrenci, kayıt dondurmuş olduğu sürede başka bir kurumdan almış olduğu dersleri,

Üniversitedeki öğretim programına transfer edemez.
b) Hastalık ve gerekçesi belgelenmiş zorunlu sebepler dışındaki kayıt dondurma istek-

leri, en geç yarıyılın ilk dört haftası içinde yapılır.
c) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre uzaklaştırma cezası alan öğrenciler kayıt dondu-
ramaz.

(5) Kayıtları dondurulmuş öğrenciler, sürenin bitiminde yarıyıl kayıtlarını yenileyerek
öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Sağlık nedeni ile kayıtlarını dondurmuş olan
öğrenciler, süresinden önce veya sürenin sonunda kayıt açtırmak isterlerse, sağlık durumlarının
düzeldiğini sağlık raporu ile belgelendirmek zorundadırlar.
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(6) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri ve-
rilmez.

(7) Kayıtlarını donduran öğrencilerin öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından be-
lirlenir.

İlişik kesme
MADDE 33 – (1) Kendi isteği ile kayıt sildiren, başarısız olan veya Üniversiteden çı-

karma cezası alan ya da mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, diplomala-
rını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belir-
lenen ilişik kesme işlemlerini eksiksiz tamamlamaları gerekir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 34 – (1) Üniversitede öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uy-
gulanır.

Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Koç Üniversitesinden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN ÇALIŞMALARI 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/1/2010 tarihli ve 27472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koç Üni-
versitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetme-
liğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1)Yönetim Kurulu; Müdür, Üniversitenin İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi De-
kanı ve Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan tam zamanlı Koç Üniversitesi öğretim
üyeleri arasından Müdür tarafından aday gösterilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlen-
dirilen dört üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/1/2010 27472

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 5/3/2013 28578
2- 9/12/2014 29200
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2013/277 

KARAR NO : 2016/331 

Sahte Parayı Bilerek Kabul Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar 

numarası yazılı 01/11/2016 tarihli ilamı ile TCK'nun 197/2 maddesi gereğince hakkında 

BERAAT kararı verilen Mehmet ve Sakine oğlu, 08/10/1980 doğumlu, Diyarbakır, Bismil, 

Harmanlı mah/köy nüfusuna kayıtlı SEDAT GÜNEġ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, 

gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 8693 

—— •• —— 
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

Ġlamat No: 2017/2817 

Dolandırıcılık Suçundan Hükümlü Ziyad ve Amina'dan olma 01/01/1995 Halep doğumlu 

Cumhuriyet Sokak Özleri Evleri Bina 14 Merkez/Gaziantep adresinde ikamet ettiği bildirilen 

LĠNA ASAD hakkında Aksaray 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2017/197 esas ve 2017/755 karar 

sayılı dosyasından 80,00 TL adli para cezası verildiği, ilamın kesinleĢerek infaz için Cumhuriyet 

BaĢsavcılığımıza gönderilmesi üzerine Cumhuriyet BaĢsavcılığımızca para cezası ödeme emri 

düzenlendiği, hükümlüye hakkındaki ilamın infazı için (30 gün) zarfında Cumhuriyet 

BaĢsavcılığımıza veya herhangi bir baĢka Cumhuriyet BaĢsavcılığına gelmesi ve gelmediği 

taktirde hapse çevrileceği ve kamuya yararlı bir iĢte çalıĢma tedbirine dönüĢtürüleceği hususları 

tebligat ve yazıĢmalara rağmen hükümlü LĠNA ASAD tebliğ edilmediği anlaĢılmakla; 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29 maddesi gereğince davetnamenin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Para cezası ödeme emri ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükümlüye tebliğ edilmiĢ 

sayılacağına, 

3 - Ġlanın bir suretinin Cumhuriyet BaĢsavcılığı ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan 

edilmesine dair verilen karar ilan olunur. 8914 

————— 
Ġlamat No: 2015/4136 

UyuĢturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçundan hükümlü Mustafa ve Hüsniye 

oğlu 11/03/1990 doğumlu NĠHAT ġENOL hakkında Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 

2014/71 esas ve 2014/104 karar sayılı dosyasından verilen 30.000 TL. Adli Para Cezasına 

istinaden tanzim edilen ödeme emrinin 23/11/2015 tarihinde tebliğ edildiği, bilahare hükümlünün 

ödeme yapmaması üzerine 5275 sayılı Yasanın 106/3 maddesi hükmü mucibince adli para 

cezasının mahkemece belirlenen miktar (20 TL) üzerinden hapse çevrilip kamuya yararlı bir iĢte 

çalıĢma tedbirine dönüĢtürüldüğü ve hükümlünün 10 gün içinde müracaatta bulunmasını teminen 

çağrıda bulunulduğu hususlarının posta ve yazıĢmalara rağmen hükümlü NĠHAT ġENOL'a tebliğ 

edilemediği anlaĢılmakla; 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi gereğince adli para cezasının hapse 

çevrilmesi ve kamuya yararlı bir iĢte çalıĢtırma kararı ile davetnamenin RESMĠ GAZETE’DE 

ilanen tebliğine, 

2 - Adli para cezasının hapse çevrilmesi ve kamuya yararlı bir iĢte çalıĢtırma kararı ile 

davetnamenin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükümlüye tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

3 - Ġlanın bir suretinin Cumhuriyet BaĢsavcılığı ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan 

edilmesine dair verilen karar ilan olunur. 9027 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TH70/34 DAĠRE KESĠTLĠ KOMPLE ÇELĠK TAHKĠMAT (250 TAKIM)  

SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: TH70/34 daire kesitli komple çelik tahkimat 4734 Sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2017/572427 

Dosya no  : 1726072 

1 - ĠDARENĠN: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak   

No: 2   67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel   : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - ĠHALE KONUSU MALIN:  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : TH70/34 daire kesitli komple çelik tahkimat (250 takım) 

b) Teslim yeri  : TTK Üzülmez TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi iĢ sahası 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip, 60 takvim günüdür. 

3 - ĠHALENĠN: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi   

No: 125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 27.11.2017 PAZARTESĠ günü saat: 15.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif , yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 150.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 27.11.2017 PAZARTESĠ günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 9770/1-1 
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TIP FAKÜLTESĠNE 30 KALEM (4 GRUP) MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Tıp Fakültesine 30 Kalem (4 Grup) Malzeme Alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 

3’üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü 

ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2017/561438 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: (364) 219 2052 - Faks: (364) 219 2054 

c) Elektronik posta adresi  : bap@hitit.edu.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

     internet adresi (varsa) : www.hitit.edu.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tıp Fakültesine 30 Kalem (4 Grup) Malzeme Alımı 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı/ÇORUM 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : ĠĢin süresi, sözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 

(AltmıĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası Ġhale Salonu Kuzey 

Kampüsü MERKEZ/ÇORUM  

b) Tarihi ve saati : 07.12.2017 PerĢembe günü - Saat: 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6. Ġhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

kriterler: 

4.2.1. Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
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a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) Ġstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  

ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  

Ġsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise Ģunlardır: 

a) Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

c) Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat 

Yeterlik Belgesi, 

d) Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 

4.3.2. Ġstekliler teklif ettikleri ürünlerin kataloglarını teklif dosyası içerisinde sunacaktır. 

4.3.3. Ġstekliler teknik Ģartnameye madde madde hazırlayacakları cevap metinlerini teklif 

dosyası içerisinde sunacaktır. 

4.3.4. Ġstekliler ihtiyaç listesinin 1. grubunda yer alan malzemelere iliĢkin olarak, en az 5 

farklı ürüne ait numuneyi ihale komisyonuna sunacaktır. Numune listesini ise teklif dosyası 

içerisinde sunacaktır. Numunelerin kontrolü ihale komisyonunca yapılacaktır. 

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

6 - Ġhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve KDV dahil 50,00 TL (Elli 

TürkLirası) karĢılığı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinatörlüğü MERKEZ/ÇORUM adresinden satın alınabilir.  

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

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı ve KDV dahil 65,00 TL (AltmıĢBeĢ TürkLirası) doküman bedelini Hitit 

Üniversitesi Rektörlüğü Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum 

ġb. TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

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

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

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

Ġhale dokümanı iki iĢ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ġhale 

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaĢmamasından veya geç 

ulaĢmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu 

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

edilecektir. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine (07.12.2017 PerĢembe günü Saat 10.00) kadar Hitit 

Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla ihale tarihi 

ve saatinde (Hitit Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü 

MERKEZ/ÇORUM) Ġdareye teslim edilecek Ģekilde gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer 

eksikliklerden Kurumumuz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. 

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

yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısım sayısı 4 (Dört)’dür. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 9771/1-1 
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TAġIT TANIMA SĠSTEMĠ ĠLE AKARYAKIT TEMĠNĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TaĢıt tanıma sistemi ile akaryakıt temini 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/571287 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel  : 0 372 259 47 94 - 84  

  Fax : 0 372 251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

 

  2 - Ġhale konusu iĢin nev’i Malzemenin Cinsi Miktarı 

  a) Niteliği, türü ve miktarı 1 KurĢunsuz benzin (95 Oktan)   2.500 Lt. 

2 Motorin  96.350 Lt. 

 

b) Teslim yeri : SipariĢe müteakip TaĢıt tanıma sistemi ile akaryakıt, 

akaryakıt istasyonlarından Kurumumuz vasıtalarına 

teslim edilecektir. 

c) Teslim süresi : 365 Takvim gününde teslim edeceklerdir.  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 27.11.2017 Pazartesi - saat 15.00 

c) Dosya no : 1718050 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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 

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

d) ġekli ve içeriği ihale Ģartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 

e) Ġhale Ģartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

f) Ġhale idari Ģartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

i) Bu Ģartnamenin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) 

ve (c)'de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

4.2. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taĢıması gereken kriterler: 

4.2.1. Ġhale tarihinde süresi dolmamıĢ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) 

alınmıĢ akaryakıt dağıtım lisansının fotokopisi (Bu lisansları almayıp, müracaat etmiĢ istekliler 

baĢvurusunun kabul edildiğine dair belgeyi vereceklerdir.)  

4.2.2. Akaryakıtların TÜPRAġ spektlerine uygunluğunu gösteren belgelerin fotokopileri 

(KurĢunsuz Benzin 95 Oktan TÜPRAġ Kod No: 240, Motorin TÜPRAġ Kod No: 403’ün teknik 

özelliklerini, standartlarını, test metotlarını içerecektir) 

4.2.3. Firmalar taĢıt tanıma sisteminin kurulu bulunduğu, kendi adı veya unvanı altında 

iĢlettiği akaryakıt istasyonları ile özel anlaĢma ile bayilik verdiği akaryakıt istasyonlarının listesini 

teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Teklif veren firmanın Türkiye genelinde en az 150 adet taĢıt 

tanıma sistemi bulunan istasyonu olmalı ve bu istasyonlardan birinin mutlaka Zonguldak ve 

Bartın il merkezinde bulunması gerekmektedir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, tüm kalemlerin toplam tutarı en düĢük fiyat 

esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale, bu ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
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7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 75,00-TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir.  

―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 75,00 TL. Ġhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR910001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı 

bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale 

dokumanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanı satın almaları zorunludur.  

8 - Teklifler en geç 27.11.2017 Pazartesi - saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Ġhalede kısmi teklif verilemez  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 9816/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 06.11.2017        Karar No: 7063 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZĠ VE 

   TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86, 06100 Çankaya/Ankara 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 07.09.2017 

RUHSATIN:  

• KONUSU : ĠĢletme ruhsat süresinin uzatımı  

• SAHA ĠġARETĠ : TPO/BZ 

• KAPSADIĞI ĠL : Ġstanbul  

• KAPSADIĞI ĠLÇE  : Silivri 

• YÜZÖLÇÜMÜ  : 178 Hektar 

• HAK SIRA NUMARASI : ARĠ/TPO/3406-5196 

• BAġLANGIÇ TARĠHĠ : 24.12.1997  

• VERĠLĠġ TARĠHĠ : 30.05.1998 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. sahip bulunduğu yukarıda saha iĢareti, ili, ilçesi, yüzölçümü ve 

hak sıra numarası yazılı birleĢtirilmiĢ petrol iĢletme ruhsatının süresinin sona ereceği 24.12.2017 

tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinin beĢinci fıkrası gereğince 

24.12.2027 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuĢtur. 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin Ģekli ve esas 

Ģartlarına ve iĢletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu 

tespit edildikten sonra, ARĠ/TPO/3406-5196 hak sıra numaralı birleĢtirilmiĢ petrol iĢletme 

ruhsatının süresinin sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim 

programı dikkate alınarak 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası 

gereğince 24.12.2022 tarihine kadar 5 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiĢtir. 

 9781/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 06.11.2017        Karar No: 7064 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.ġ.  

• MERKEZ ADRESĠ : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 163 ġiĢli 

ĠSTANBUL  

• TEBLĠGAT ADRESĠ : Ak Plaza YaĢam Caddesi No: 7 Kat: 9   06510 Söğütözü 

ANKARA  

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 12.08.2014 

RUHSATIN: 

• MAHĠYETĠ  : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 30.346 hektar  

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠLLERĠ  : Batman, Diyarbakır 

• PAFTA NUMARASI  : L46-a2, a3 

KARAR: 

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.ġ.’nin Batman, Diyarbakır illerinde 

30.346 hektarlık L46-a2, a3 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı 

incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 

 9780/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Ankara Ġl Emniyet Müdürlüğünce 24/07/2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği 

üzere, "Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan 3. Özel Organize Sanayi Bölgesi 10651 Sokak No: 9 / 

KONYA" adresinde kurulu tesisi için 28/01/2010 tarih ve MYĞ/2410-1/27153 numaralı madeni 

yağ lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mespet Otomotiv Gıda ĠnĢaat Petrol Ürünleri Sanayi Ve 

Ticaret Limited ġirketi'nin madeni yağ lisansı kapsamında yürüttüğü faaliyette kullanılmak üzere 

Detay TaĢıt Yedekleri Madeni Yağlar Sanayi Ticaret Limited ġirketi'nden baĢka bir isim altında 

bazyağ temin etmesi sebebiyle, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında 

Tebliğ'in 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına ve 5015 sayılı Kanunun 3 üncü 

maddesinin dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket ederek sahip olunan lisansın verdiği haklar dıĢında 

faaliyet gösterdiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaĢıldığından; Mespet 

Otomotiv Gıda ĠnĢaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt 

bendi ve ―Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ‖ hükümleri uyarınca belirlenen 339.814-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢ ve bu yöndeki 05/10/2017 tarihli ve 7330-10 sayılı Kurul Kararı 

ilgilisine (Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan 3. Özel Organize Sanayi Bölgesi 10651 Sokak No: 9 / 

KONYA adresine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814-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. 9810/1/1-1 

————— 

05/10/2017 tarihli ve 7330-15 sayılı Kurul Kararı uyarınca 28.07.2011 tarihli ve 

DAĞ/3339-1/29811 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Bospet Petrol Ürünleri Ticaret Anonim 

ġirketi’nin 14/08/2014 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen ticaret unvanı değiĢikliğini 

süresi içerisinde Kuruma bildirmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü 

maddesinin 9 uncu fıkrası ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına 

ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin dördüncü ve beĢinci fıkrasına aykırı 

olduğu anlaĢıldığından Bospet Petrol Ürünleri Ticaret Anonim ġirketi hakkında bildirim 

yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiĢtir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751.-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.  9810/2/1-1 

————— 

―Sivri Mevkii Argıt Mahallesi Argıthanı Beldesi Ilgın Konya‖ adresinde 26.05.2006 tarih 

ve BAY/767-100/17221 numaralı akaryakıt bayilik lisansı ile faaliyette bulunan Özsarı 

Uluslararası TaĢımacılık ĠnĢaat Petrol Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’ ne ait istasyonda 

Konya Ġl Jandarma Komutanlığı tarafından 11.09.2015 tarihinde yapılan denetimde, istasyonda 

bulunan fiyat ilan panosunda satıĢa sunulan akaryakıtın satıĢ fiyatlarının yazılı olmadığı halde 

satıĢ yaptığı, 06.08.2015 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sistemine bağlı tankların (1 ve 3 

numaralı tanklar) otomasyon sistemi çalıĢmadığı halde faaliyette bulunduğu tespit edilmiĢ, bunun 

üzerine 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve 

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ve 

17.10.2017 tarih ve 43453 sayılı BaĢkanlık Makamı Oluru kapsamında konu ile ilgili olarak 

ġirket hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 19.10.2017 tarih ve 1219 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak 

üzere ġirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata 

aykırılıkların giderilmesi aksi halde faaliyetinizin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan 

lisans iptali yaptırımının uygulanabileceği ve ilan tarihini izleyen 30 gün içinde yazılı 

savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ 

edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.  

 9810/3/1-1 

————— 

Kurul 05/10/2017 tarihli ve 7330-26 sayılı Kararı ile Camikebir Mah. BaĢar Sok. No: 7/2 

Geyve Sakarya adresinde mukim 04.04.2012 tarihli ve MYĞ/3762-3/30781 sayılı madeni yağ 

lisansı sahibi Akenerji Geri DönüĢüm Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi (Sakarya Geri DönüĢüm 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi)’nin tesisinde 18.08.2014 tarihinde yapılan denetimde 

TÜBĠTAK MAM’ın 23.09.2014 tarihli ve 9408 sayılı kimyasal içerik analiz raporuna göre P ve L 

üretim tanklarından alınan numunenin mineral yağ, bitkisel yağ ve motorin karıĢımından 

oluĢtuğunun belirlenmesi sebebiyle sahip olunan lisansın verdiği haklar dıĢında faaliyet 

göstermesi, kapasite raporunda ve madeni yağ üretiminde yer almayan ürün ve karıĢımın tesiste 

bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve 

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Akenerji Geri 

DönüĢüm Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi (Sakarya Geri DönüĢüm Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi) hakkında 31/05/2017 tarihli ve 24537 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan 

soruĢturma sonrasında 05.06.2017 tarihli ve 718 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı 
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savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; 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 sonucunda süresinde savunma 

yapmayan Akenerji Geri DönüĢüm Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi (Sakarya Geri DönüĢüm 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı 

Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 363.755,-TL idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 363.755,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

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

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

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

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

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

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  9810/4/1-1 

————— 

Kurul 21/09/2017 tarihli ve 7301-53 sayılı Kararı ile Ġpekyolu üzeri No: 78 Van adresinde 

mukim 21/03/2005 tarihli ve BAY/463-386/09021 sayılı bayilik lisansı sahibi Yalvaçlar 

Akaryakıt ve TaĢımacılık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited ġirketi (Yalvaçlar Akaryakıt 

TaĢımacılık ĠnĢaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited ġirketi)’nin 27.08.2009 tarihli ve 2224/41 

sayılı Kurul Kararının DanıĢtay 13. Dairesinin E.2010/4563, K.2013/1774 sayılı Mahkeme 

Kararında ―savunma istem yazısının usule aykırı olarak tebliğ edilmesi‖ gerekçesi çerçevesinde 

iptal edilmesi nedeniyle, Afyonkarahisar - Ankara Karayolu Alagüney Mevkii Bayat 

Afyonkarahisar adresinde kurulu tesisini Kurul’un izni olmaksızın BaĢar Trans Petrol Ürünleri 

Nakliyat Mermer Maden ĠnĢaat Turizm Sanayi Ticaret Limited ġirketi’ne kullandırması 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 Yalvaçlar Akaryakıt ve TaĢımacılık 

Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited ġirketi (Yalvaçlar Akaryakıt TaĢımacılık ĠnĢaat Otomotiv 

Sanayi Ticaret Limited ġirketi) hakkında 24/02/2017 tarihli ve 9383 sayılı BaĢkanlık Oluru 

kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 02.03.2017 tarihli ve 296 sayılı 

SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; 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 sonucunda süresinde savunma yapmayan Yalvaçlar Akaryakıt ve 

TaĢımacılık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited ġirketi (Yalvaçlar Akaryakıt TaĢımacılık ĠnĢaat 
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Otomotiv Sanayi Ticaret Limited ġirketi) hakkında denetim tarihi itibari ile yürürlükte bulunan 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri 

gereğince 50.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

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

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare 

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

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

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 

tebliğ edilir.  9810/5/1-1 

————— 

D-100 Karayolu Üzeri Karaağaç Mevkii BOLU adresinde yer alan ve (26.09.2011 

tarihinde iptal edilen) 06.07.2007 tarihli ve BAY/939-82/22477 numaralı bayilik lisansı ile 

denetim tarihinde faaliyet gösteren Tepe Madencilik ĠnĢaat Nakliye Petrol Ürünleri Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketinin akaryakıt istasyonunda 26.01.2008 tarihinde yapılan denetimde tespit 

edildiği üzere; anlaĢmalı olduğu dağıtıcıya ait iĢaret ve logoları istasyona asmamak ve 

giydirmeleri yapmamak suretiyle ilgili lisans sahibi hakkında 01/04/2010 tarihli ve 2502-25 sayılı 

Kurul Kararı ile uygulanan idari para cezasının DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulu'nun 

09/04/2015 tarih 2013/3537 E 2015/1283 K sayılı kararı ile iptal edilmesi sonrasında, 26.01.2008 

tarihinde yapılan denetimde tespit edilen mezkur hususların 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (f) bendine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili mahkeme kararı 

doğrultusunda konunun yeniden detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur 

lisans sahibi hakkında 03/10/2017 tarihli ve 41052 sayılı BaĢkanlık Olur'u kapsamında 

soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 5015 sayılı Kanun kapsamına giren mevzuata aykırı 

durumların 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak 

durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin aynı kanunun 20 nci 

maddesi kapsamında ihbar edilmesi amacıyla hazırlanan yazı ve yürütülen soruĢturma sonucu 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 04.10.2017 tarihli ve 1093 sayılı 

SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere (resmi kayıtlara göre en son D-100 Karayolu 

Üzeri Ankara ÇıkıĢı 3. km Karaağaç Mevkii BOLU adresinde mukim) 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.  9810/6/1-1 

————— 

Yeni Mahallesi Malazgirt Bulvarı No: 268/Ulugöz Silifke/MERSĠN adresinde yer alan ve 

20/11/2013 tarihli ve BAY/939-82/33440 sayılı bayilik lisansı ile denetim tarihinde faaliyet 

gösteren Özefeler Petrol ve Petrol Türevleri Nakliye Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited ġirketine 

ait akaryakıt istasyonunda 23.08.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; ilgili 

lisans sahibinin Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi 

olmadan faaliyette bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 

dördüncü fıkrasının (d) bendine, aynı Kanunun 15 inci maddesine ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri 

Hakkında Tebliğin 5 inci maddesine aykırılık teĢkil ettiği, değerlendirildiğinden konunun detaylı 

bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 

sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans sahibi hakkında 26/09/2017 

tarihli ve 40063 sayılı BaĢkanlık Olur'u kapsamında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 5015 

sayılı Kanun kapsamına giren mevzuata aykırı durumların 15 gün içerisinde giderilmesi 

gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı 

uygulanabileceğinin aynı kanunun 20 nci maddesi kapsamında ihbar edilmesi amacıyla hazırlanan 

yazı ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 

28.09.2017 tarihli ve 1054 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere (resmi 

kayıtlara göre tespit edilen Yeni Mahallesi Malazgirt Bulvarı No: 268/Ulugöz Silifke/MERSĠN ve 

D 400 Karayolu üzeri Yılankale KarĢısı 579 Parsel Ceyhan/ADANA adreslerindeki) 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.  9810/7/1-1 

————— 

04/10/2017 tarihli ve 41439 sayılı BaĢkanlık Oluru ile Ġlkbahar Mah. Kondrad Adenauer 

Cad. No: 59/5 Çankaya Ankara adresinde mukim 23.07.2014 tarihli ve BAY/939-82/34492 sayılı 

bayilik lisansı sahibi Abalı Gıda Tarım Petrol ĠnĢaat Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim 

ġirketi’nin, 06.03.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere bayilik lisansı 

kapsamında aldığı akaryakıtı 05.03.2015 tarihli ve A-003702 nolu fatura ile Kayata Petrol ĠnĢaat 

Lojistik Gıda ve Tarım Sanayi Ticaret Anonim ġirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisansın verdiği 

haklar dıĢında yeniden satıĢ amaçlı akaryakıt sattığı, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 3 üncü maddesinin 

dokuzuncu fıkrası yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine 

aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili 

mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari 

yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma 

ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
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hükümleri uyarınca Abalı Gıda Tarım Petrol ĠnĢaat Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim 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 09.10.2017 

tarihli ve 1129 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.  9810/8/1-1 

————— 

04/10/2017 tarihli ve 41439 sayılı BaĢkanlık Oluru ile Ġlkbahar Mah. Kondrad Adenauer 

Cad. No: 59/5 Çankaya Ankara adresinde mukim 24.07.2014 tarihli ve BAY/939-82/34495 sayılı 

bayilik lisansı sahibi Kayata Petrol ĠnĢaat Lojistik Gıda ve Tarım Sanayi Ticaret Anonim 

ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda 06.03.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 

BAY/939-82/34492 sayılı bayilik lisansı sahibi Abalı Gıda Tarım Petrol ĠnĢaat Lojistik Sanayi ve 

Ticaret Anonim ġirketi tarafından fatura edilmiĢ akaryakıtı alması nedeniyle dağıtıcısı dıĢında 

akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci 

maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teĢkil ettiği 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Kayata 

Petrol ĠnĢaat Lojistik Gıda ve Tarım Sanayi Ticaret Anonim 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 09.10.2017 tarihli ve 1129 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.  9810/9/1-1 

————— 

Kurul’un 21/09/2017 tarihli ve 7301-32 sayılı sayılı Kararı ile 04/06/2013 tarihli ve 

DAĞ/4433-1/32743 numaralı dağıtıcı lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mypet Akaryakıt ve 

Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim ġirketi’nin BAY/590-283/15228 numaralı bayilik lisansı 

sahibi Özhancan Petrol Nakliyat Taahhüt Otomotiv Turizm Gıda ĠnĢaat Elektrik Elektronik 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi ile olan bayilik sözleĢmesinin 09/02/2015 tarihinde karĢılıklı 

olarak feshetmelerine rağmen durumu Kuruma bildirmemesi nedeniyle Mypet Akaryakıt ve Gaz 

Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim ġirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 

yedinci fıkrası ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca 80.106,-TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢtir.  
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106,-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.  9810/10/1-1 

————— 

27/07/2017tarihli ve 32664 sayılı BaĢkanlık Olur'u ile Dilek Mahallesi Hürriyet Cad.   

No: 22 Saruhanlı/Manisa‖ adresinde faaliyet gösteren 02.12.2015 tarihli ve BAY/939-82/36249 

sayılı bayilik lisansı sahibi Krd Gıda ĠnĢaat Nakliyat Hurdacılık Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi 

ve Ticaret Limited ġirketi’nin istasyonunda yapılan denetimde faturası ibraz edilen FevzipaĢa 

Mahallesi Bergama Caddesi N: 61 Göçbeyli BERGAMA - ĠZMĠR‖ adresinde faaliyet gösteren 

30.07.2013 tarihli ve BAY/939-82/33023 sayılı bayilik lisansı sahibi Türcan Petrol Nakliye ĠnĢaat 

Gıda Tekstil Turizm Sanayi Ticaret Limited ġirketi’nden (17.01.2017 tarih ve 2733 sayılı karar 

ile sonlandırılmıĢtır.) 13 belge ile Kalorifer yakıt cinsi ürün aldığı, aynı firmaya 12 belge ile 

kalorifer yakıtı cinsi ürün satıĢı yaptığı tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari 

yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma 

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

hükümleri uyarınca mezkur lisans sahipleri hakkında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. 

BaĢkanlık Olur’u kapsamında 02/08/2017-916 sayılı soruĢturma raporu düzenlenmiĢ ve 

söz konusu raporda ―Dilek Mahallesi Hürriyet Cad. No: 22 Saruhanlı/Manisa‖ adresinde faaliyet 

gösteren 02.12.2015 tarihli ve BAY/939-82/36249 (22.05.2017 tarihli ve 23121 sayılı kararla 

sonlandırılmıĢtır) sayılı bayilik lisansı sahibi Krd Gıda ĠnĢaat Nakliyat Hurdacılık Petrol Ürünleri 

Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin istasyonunda yapılan denetimde faturası ibraz 

edilen Türcan Petrol Nakliye ĠnĢaat Gıda Tekstil Turizm Sanayi Ticaret Limited ġirketli isimli 

firmadan en son tarihi 30.11.2015 olan 13 fatura ile Kalorifer yakıt cinsi ürün aldığı, aynı firmaya 

en son tarihi 28.11.2015 olan 12 fatura ile kalorifer yakıtı cinsi ürün satıĢı yaptığı tespit 

edildiğinden lisans sahibi tarafından faturası ibraz edilen dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali 

yapmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teĢkil ettiği, aynı 

tarihte tespit edildiği üzere yeniden satıĢ maksadıyla Türcan Petrol Nakliye InĢaat Gıda Tekstil 

Turizm Sanayi Ticaret Limited ġirketi’ne akaryakıt ikmalinde bulunmasının, 5015 sayılı Kanunun 

3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına, 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teĢkil ettiği netice ve 

kanaatine varıldığı kayıt altına alınmıĢtır. 

Dolayısıyla 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. 

 9810/11/1-1 

————— 

05/10/2017 tarihli ve 7330-24 sayılı Kurul Kararı uyarınca 21.02.2013 tarihli ve 

DAĞ/4286-2/32224 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Petsa Petrolcülük Anonim ġirketi’nin, 

06.01.2011 tarihli ve BAY/939-82/28829 sayılı bayilik lisansı sahibi Ġbrahim Demir-Kandemir 
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Petrol’ün sözleĢmeli dağıtıcısı olmasına rağmen 16.09.2014 tarihli ve 19.11.2014 tarihli 

denetimde tespit edildiği üzere kurumsal kimlik çalıĢmalarını süresi içerisinde tamamlamamasının 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı 

Kurul Kararının yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine (1240 sayılı Kurul 

Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine) aykırı olduğu nlaĢıldığından 

Petsa Petrolcülük Anonim ġirketi hakkında kurumsal kimlik çalıĢmalarını süresi içerisinde 

tamamlamaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun ―Ġdari Para Cezaları‖ baĢlıklı 

19 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan ―Yukarıda belirtilenlerin dıĢında kalan ancak bu 

Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca bin beĢ yüz Türk Lirasından yetmiĢ bin 

Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.‖ hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri 

gereğince belirlenen 72.751.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 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.  9810/12/1-1 

————— 

07/08/2017 tarih ve 34255 sayılı BaĢkanlık Olur'u ile BAY/467-191/10021 sayılı bayilik 

lisansı sahibi ġahinler Petrol Ürünleri Nakliyat Turizm ĠnĢaat Taahhüt Ġthalat Ġhracat Ticaret 

Limited ġirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan 13/04/2011 tarihinde alınan akaryakıt 

numunelerinin, TÜBĠTAK MAM’ın M-11/877 ve M-11/878 sayılı analiz raporlarına göre yeterli 

Ģart seviyede ulusal marker içermediğinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun tespit 

edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci 

maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve 

(f) bentlerine, öte yandan numunelere yağ ve solvent karıĢtırılarak tağĢiĢ edildiğinin tespit 

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

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teĢkil ettiği 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 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 adı geçen tüzel kiĢi hakkında 

doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 05/09/2017 tarih ve 986 sayılı SoruĢturma Raporu, ihbar edilmek ve yazılı savunması 

alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiĢtir. 

Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin 

geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ve konu ile 

ilgili savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi 

gerektiğinin, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının 

bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9810/13/1-1 
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