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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Kayseri Üniversitesinden:
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE VE STRATEJİ GELİŞTİRME 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kayseri Üniversitesi Kalite ve Strateji Ge-

liştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kayseri Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Çalışma birimleri: Merkezin çalışma birimlerini,
b) Çalışma grupları: Merkezin çalışma gruplarını, 
c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
ç) Kalite Komisyonu: Üniversitede kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile

akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu komisyonu,
d) Merkez (KASGEM): Kayseri Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
e) Müdür: Merkezin Müdürünü,
f) Rektör: Kayseri Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Kayseri Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Kayseri Üniversitesini, 
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h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ı) Yükseköğretim Kalite Kurulu: 23/11/2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinin
6 ncı maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olan Kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Kalite Komisyonu ile işbirliği yaparak Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğ-

rultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi
ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması,
kurumsal göstergelerin tespit edilmesi, bu kapsamda yapılacak çalışmaların Yükseköğretim
Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmesi konularında Ka-
lite Komisyonu çalışmalarına destek olmak.

b) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile işbirliği yaparak stratejik plan hazırlıklarına
destek olmak, stratejik plan hazırlama ve uygulama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve da-
nışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak.

c) Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile stratejik plan çalışmaları
için eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

ç) Üniversitenin eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerinin daha etkili olmasını sağla-
maya yönelik her türlü veri toplama ve analiz etme faaliyetlerini sürdürmek ve Üniversite yö-
netiminin etkin karar almasına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda yer alan kalite güvencesi, stratejik

planlama ile araştırma ve geliştirme fonksiyonlarından oluşur: 
a) Kalite güvencesi: 
1) Kalite Komisyonu ile işbirliği içinde çalışmak, Üniversitenin stratejik planı ve he-

defleri doğrultusunda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetleri değerlendir-
mek ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak,
kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite
Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek, bu çalışmaları Kalite
Komisyonunun onayına sunmak.

2) Kalite Komisyonunun talepleri doğrultusunda iç değerlendirme çalışmalarını yürüt-
mek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık ku-
rumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Kalite Komisyonuna sunmak, onaylanan yıllık
kurumsal değerlendirme raporunu kamuoyuna internet ortamı aracılığıyla duyurmak.

3) Üniversitenin dış değerlendirme süreci için gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğ-
retim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek amacıyla faaliyet
gösteren Kalite Komisyonu çalışmalarına destek vermek.

b) Stratejik planlama: 
1) Üniversitenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluştur-

mak, Üniversitenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hiz-
metlerini vermek veya verilmesini sağlamak, stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

2) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek. 
3) Üniversitenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek. 
4) Üniversitenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyen dış faktörleri ince-

lemek.
5) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği azaltan tehditlere karşı

tedbirler almak.
6) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı mem-

nuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
7) Üniversitenin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek. 
8) Üniversitenin görev alanıyla ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek. 
9) Üniversitenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif ve analiz etmek.
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c) Araştırma ve geliştirme: 
1) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve uygulama projeleri tasarlamak ve ge-

liştirmek, bu projeleri değerlendirerek uygulamaya geçirmek ve yayınlar yapmak.
2) Strateji ve kalite geliştirme konusunda Üniversitenin diğer birimlerine rehberlik et-

mek ve danışmanlık yapmak.
3) Çalışma alanına giren konularda ilgili kamu kurumları ve özel kuruluşlarla işbirliği

yapmak.
4) Strateji ve kalite konusunda eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak, konferanslar,

seminerler ve kurslar düzenlenmesine yardımcı olmak.
5) Çalışma alanına giren konularda bölgesel düzeyde araştırma ve inceleme faaliyetle-

rinde bulunmak. 
6) İnceleme konuları kapsamında Üniversite bünyesinde yer alan akademik ve idari bi-

rimleri periyodik olarak elektronik ortam aracılığıyla ya da düzenlenecek toplantılarla bilgi-
lendirmek. 

7) Üniversite bünyesinde yer alan akademik ve idari personel ile öğrencilerin periyodik
olarak memnuniyet düzeylerini ölçmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu. 
c) Danışma Kurulu.
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Üniversitenin öğretim elemanları arasından

üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 
(2) Müdürün görevleri; Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Merkezi yönetmek, Merkez ça-
lışmalarının belirlenen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamaktır.

(3) Rektör, Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri ya da Üniversite öğretim ele-
manları arasından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirebilir. Müdür yardımcıları Merke-
zin çalışmalarında Müdüre yardımcı olur, gerektiğinde Müdüre vekalet eder. Göreve vekalet
altı aydan fazla sürerse, yeni bir Müdür görevlendirilir.

Yönetim Kurulu 
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversitenin öğretim elemanları arasın-

dan, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere
toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin her-
hangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendi-
rilebilir. 

(2) Yönetim Kurulunun görevleri; Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda
karar almak, veri toplama, analiz etme ve sonuçları yorumlama çalışmalarını yönlendirmek,
Merkezin amaçları doğrultusunda Müdüre yardımcı olmaktır.

(3) Yönetim Kurulu, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

Danışma Kurulu 
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve Üniversiteye bağlı birimlerden veya dı-

şarıdan Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların tem-
silcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlen-
dirilen en az beş, en fazla on üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kere olmak üzere Müdürün daveti üzerine Müdürün
başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim
Kuruluna önerilerde bulunur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve grupları 
MADDE 11 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek kapsamlı faaliyetlerde ve bilgi

izleme, derleme ve yayımlama gibi devamlılık arz edebilecek işlerde Müdürün önerisi ve Yö-
netim Kurulu kararı ile çalışma birimleri ve çalışma grupları oluşturulabilir. Birim ve grupların
kuruluş, çalışma ve görev süreleri, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir.

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır. 

Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü araç, gereç ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kayseri Üniversitesinden:

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kayseri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kayseri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Harmanlanmış Eğitim: Aynı programda derslerin bir kısmının uzaktan, bir kısmının

ise örgün eğitimle yapıldığı eğitim öğretimi,
b) Merkez (KAYUZEM): Kayseri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Rektör: Kayseri Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Kayseri Üniversitesi Senatosunu,
d) Uzaktan eğitim öğretim: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda olmaksızın,

bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak yapılan eğitim ve öğretimi,
e) Üniversite: Kayseri Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin uzaktan eğitim öğretim programları

ile uzaktan verilebilecek derslerinin yürütülmesi kapsamında, uzaktan eğitim öğretim alanın-
daki tüm faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını temin etmek, bu alanlarda faaliyet
gösteren ulusal veya uluslararası diğer birimlerle işbirliği yapmak ve bu alanlarda araştırma,
geliştirme, altyapı hazırlama ve koordinasyon çalışmaları yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğitim öğretim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
b) Uzaktan eğitim öğretimle ilgili her türlü eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamaları

teşvik etmek, desteklemek ve bunlardan kamu kurumları, özel kuruluşlar ve kişilerin yararlan-
masını sağlamak.

c) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, stra-
teji geliştirmek, gerektiğinde Merkezin amacına uygun uygulamaları gerçekleştirmek ve özen-
dirmek.

ç) Kamu kurumları ve özel kuruluşların ihtiyacı olan uzaktan eğitim öğretim sistemle-
rinin oluşturulmasında danışmanlık hizmetleri vermek ve sistem analizi yapmak, talep edilmesi
halinde teknik servis ve büro hizmetleri sağlamak.

d) Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim öğretim veya harmanlanmış
eğitim öğretim şeklinde yapılan Üniversite içindeki önlisans, lisans tamamlama, lisans ve li-
sansüstü programlar ile uzaktan eğitim öğretim yoluyla ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş
ve kişiler için hizmet içi eğitim öğretim, dersler, kurslar, sertifika programları, seminerler, kon-
feranslar ve benzeri faaliyetleri planlamak, açmak, yürütmek ve bu faaliyetlerin eşgüdümünü
ve koordinasyonunu sağlamak.

e) Uzaktan eğitim öğretim şeklinde verilen kurs, seminer, konferans, ders, program ve
bölümler için içerik ve eğitim öğretim programları belirlemek, kredilendirmek, eğitim öğretim
türüne göre sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek; kayıt, kabul,
sınav, başarı, ders geçme ve benzeri işlemler için usul ve esasları belirlemek, düzenlemek ve
sunmak, görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordi-
nasyonu sağlamak.

f) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan ders içerik-
lerini belirlemek, akreditasyonları için çalışma yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve
gerekli koordinasyonu sağlamak.

g) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuru-
luşlarla işbirliği yapmak ve uluslararası ve millî organizasyonlara katılmak.

ğ) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili konularda Üniversitenin bütün birimlerine ait labo-
ratuvar, kütüphane, akıllı sınıf, derslik, stüdyo ve diğer eğitim öğretim imkânlarından yarar-
lanmak veya bunların oluşumuna katkıda bulunmak.

h) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, bildiri,
makale ve kitaplar yayınlamak, akademik dergi, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri
faaliyetler gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası proje desteklerine başvurmak ve bu faaliyet-
leri teşvik etmek.

ı) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde açılacak Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Li-
sans programlarının eğitim öğretimini planlamak ve bu programların uygulanmasına yönelik
eşgüdümü ve koordinasyonu sağlamak.

i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdüre  ça-
lışmalarında yardımcı olmak ve gerektiğinde Müdüre vekâlet etmek üzere Üniversitenin öğre-
tim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı
olarak görevlendirilir. Süresi dolan veya dolmadan görevinden ayrılan müdür yardımcılarının
yerine aynı usulle, Rektör tarafından yeniden görevlendirme yapılır. Müdürün görevi bitince
müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara, Müdürün gö-
revlendirdiği müdür yardımcısı başkanlık eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak.
c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak/hazırlat-

mak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektör-

lüğe sunmak.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden

oluşur. Diğer üyeler, öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlen-
dirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple bo-
şalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu,
gerektiğinde Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak, planlamalar yapmak, çalışma usul ve

esaslarını belirlemek.
b) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri

denetlemek.
c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
ç) Merkez personelinin,  Merkezin faaliyet alanları ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel

toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.
d) Merkeze gelen iş, proje ve işbirliği tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
e) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
f) Senato tarafından açılmasına karar verilen uzaktan eğitim öğretim veya harmanlanmış

eğitim öğretim şeklinde yürütülecek kurs, ders, sertifika programı, önlisans, lisans tamamlama,
lisans ve lisansüstü eğitim öğretim programlarını uygulamak.

g) Ulusal ve uluslararası işbirliği faaliyetlerine onay vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör

yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ostim Teknik Üniversitesinden:
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE 

HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; OSTİM Teknik Üniversitesi İngilizce hazırlık

sınıfında verilecek eğitim, uygulama, sınavlar ve değerlendirmeye ilişkin esasları düzenlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, OSTİM Teknik Üniversitesinin İngilizce eğitim öğ-

retim yapan bütün bölüm ve programlarına yönelik Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından
yürütülen eğitim, öğretim ve İngilizce dil yeterliği ile ilgili hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik yıl: Her biri en az on dörder haftadan oluşan iki yarıyılı,
b) Hazırlık sınıfı: OSTİM Teknik Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıfını,
c) İlgili komisyon: OSTİM Teknik Üniversitesi ilgili rektör yardımcısının başkanlığında

yabancı diller bölüm başkanının yer aldığı komisyonu,
ç) İngilizce düzey belirleme sınavı: OSTİM Teknik Üniversitesi İngilizce hazırlık sını-

fında eğitim görecek öğrencilerin seviyelerini belirleyen sınavı,
d) İngilizce yeterlik sınavı: OSTİM Teknik Üniversitesinde eğitim görecek öğrencilerin

hazırlık sınıfından muaf tutulmasını belirleyen ve/veya kayıtlı oldukları programa devam etme
hakkı veren sınavı,

e) Lisans: Hazırlık sınıfı hariç en az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
f) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora programlarını,
g) Ön lisans: Hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
ğ) Rektör: OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörünü,
h) Rektörlük: OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,
ı) Senato: OSTİM Teknik Üniversitesi Senatosunu,
i) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını,
j) Üniversite: OSTİM Teknik Üniversitesini,
k) Yeterlik sınavı: Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen İngilizce

yeterlik sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretimine İlişkin Esaslar

Öğrenim süresi
MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfında normal eğitim öğretim süresi bir akademik yıl, azami

eğitim öğretim süresi ise iki akademik yıldır. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamam-
layamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. 

(2) Bir eğitim öğretim yılı en az on dörder haftalık iki yarıyıldan oluşur. Birinci yarıyıl
güz, ikinci yarıyıl ise bahar olarak adlandırılır. Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir.
Senato, gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya yaz öğretimi açabilir. Yaz
öğretimi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
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İngilizce yeterlik ve düzey belirleme sınavı ve muafiyet
MADDE 6 – (1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen yeni öğren-

ciler; eğitim öğretim yılı başında, İngilizce dil bilgilerinin kayıtlı oldukları eğitim öğretim prog-
ramlarının öngördüğü seviyede olup olmadığını belirlemek üzere, İngilizce yeterlik ve düzey
belirleme sınavına tabi tutulur. İngilizce yeterlik ve düzey belirleme sınavı sonucunun değer-
lendirilmesi; Üniversitenin Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı tarafından yapılır. İngilizce ye-
terlik ve düzey belirleme sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz; bu öğ-
rencilerin hazırlık sınıfı programına devam etmeleri gerekir.

(2) İngilizce yeterlik sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Bu sınavda notu 100 üzerinden en az 60 olan öğrencilere kayıtlı oldukları program-

lara devam hakkı verilir.
b) Eşdeğerliği ve puanları yabancı diller bölümü tarafından belirlenen sınavlardan alı-

nan sonuçlar ile TOEFL ve benzeri uluslararası sınav sonuç belgesine sahip olan öğrencilerin
başvuruları İngilizce hazırlık eğitimi bilim dalı tarafından incelenir. Belgelenen sınav ve pu-
anları yeterli bulunan öğrencilere yabancı diller bölüm başkanlığı tarafından sonuçlar duyurulur
ve bu öğrencilere kayıtlı oldukları programlara doğrudan devam hakkı verilir.

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen İngilizcenin ana dil olarak konu-
şulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim görüp,
orta öğrenimini bu kurumlarda tamamlayan öğrencilere kayıtlı oldukları programlara devam
hakkı verilir.

ç) Üniversitede daha önceki yıllarda İngilizce hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamış
öğrencilere kayıtlı oldukları programlara doğrudan devam hakkı verilir.

(3) Düzey belirleme sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Öğrencilerin hangi kurda eğitim görecekleri seviye belirleme sınavı sonuçlarına göre

belirlenir.
b) Herhangi bir nedenle seviye belirleme sınavına girmeyenler için mazeret sınavı açıl-

maz.
Kurlar
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfı programından muaf olma durum-

ları ile hazırlık sınıfında eğitime hangi düzeyde başlayacakları, İngilizce yeterlik ve düzey be-
lirleme sınavı ile belirlenir. Bu sınavlar sonucunda hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler; başlan-
gıç, başlangıç sonrası, orta ve ileri olmak üzere dört ayrı kura yerleştirilirler. Hazırlık sınıfındaki
haftalık ders yükleri öğrencilerin dil düzeylerine göre yirmi bir saatten az olmamak üzere ya-
bancı diller bölümü ve hazırlık eğitimi bilim dalı tarafından belirlenir. Sınava girmeyen öğ-
renciler başlangıç kuruna yerleştirilirler.

Hazırlık sınıfı programı ve kurlar
MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfında dersler, aşağıdaki her biri 8 haftalık dört farklı kur

ile başlar:
a) Başlangıç düzey kuru: Kur süresi 8 haftadır, haftada 24 saat ders yapılır.
b) Başlangıç sonrası düzey kuru: Kur süresi 8 haftadır, haftada 23 saat ders yapılır.
c) Orta düzey kur: Kur süresi 8 haftadır, haftada 22 saat ders yapılır.
ç) İleri düzey kur: Kur süresi 8 haftadır, haftada 21 saat ders yapılır.
Değerlendirme ve kur başarı notu 
MADDE 9 – (1) Öğrencilerin kur başarı durumları; ara sınav, final sınavı, derse katılım,

ödevler ve ürün dosyası çerçevesinde değerlendirilir. Değerlendirme ve kur başarı notları ve
bu notların ağırlıklarıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Ara sınav; her kurda bir defa yapılan, öğrenilen konuları test eden ve kur geçme no-
tundaki ağırlığı % 25 olan sınavdır.

b) Final sınavı; kurun sonunda tek olarak yapılan, o kur boyunca öğrenilen konuları
test eden ve kur geçme notundaki ağırlığı % 30 olan sınavdır.

c) Derse katılım notu; her hafta öğrencilerin derslerdeki çalışmaları, verilen ödevleri
yapmaları, disiplin durumları ve ders materyallerini bulundurmaları ve bu çalışmaların sonu-
cunda dil gelişimlerinin değerlendirildiği bir nottur. Derse katılım notunun kur geçme notundaki
ağırlığı % 15’tir.
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ç) Ödevler; öğrenciler her hafta on-line olarak internette ve ürün dosyası dâhilinde ve-
rilen ödevleri yaparlar. Bu uygulamaların kur geçme notundaki ağırlığı % 30’dur.

d) Kur başarı notu; öğrencilerin kuru geçebilmesi için yukarıda verilen ağırlıklı not or-
talamasının 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir. 

Kur tekrarı
MADDE 10 – (1) 8 inci maddede belirtilen biçimde ilgili kurları okuyup başarılı ola-

mayan öğrenciler, başarısız oldukları kurların tekrarlarını yaparlar. Tekrarlanan kurlarda süre
yine 8’er haftadır. Üniversitenin yabancı diller bölümü başkanlığının önerisi ve Rektörlük kararı
ile kurların süreleri bir hafta azaltılabilir veya artırılabilir.

Hazırlık sınıfı genel başarı notu
MADDE 11 – (1) Bir akademik yıl boyunca yeterlik sınavı; ilki birinci dönemin en ba-

şında, diğerleri ise birinci ve ikinci dönemin sonunda ve yaz öğretimi bitiminde olmak üzere
dört defa yapılır. İngilizce yeterlik sınavlarının yapılacağı tarih ve saatler Üniversitenin internet
sitesinden de ilan edilir. İngilizce yeterlik sınavına giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı
yapılmaz.

(2) İngilizce yeterlik sınavlarına girebilmek için öğrencilerin; ileri düzey kuru başarıyla
tamamlamış olması gerekir. Hazırlık sınıfındaki genel başarı notu; tüm düzeylerin ortalama
başarı notunun % 40’ı ile İngilizce yeterlik sınavı notunun % 60’ının toplanmasıyla hesaplanır.
Hazırlık sınıfı sonundaki genel başarı notu 60 ve üstünde olan öğrenciler bağlı bulundukları
eğitim programına devam hakkı kazanır ve İngilizce eğitimlerine, bağlı oldukları programlara
uygun akademik İngilizce dersleri ile devam eder. İkinci yarıyılın sonunda ve yaz öğretimi bi-
timinde yapılacak hazırlık sınıfı genel başarı notu değerlendirmesinde hazırlık sınıfı biriminin
önerisi ve yabancı diller bölümü başkanlığının kararı ile tüm öğrencilerin başarı performansları
dikkate alınabilir. 

(3) Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfına bir öğretim yılı devam edip başarılı olama-
yan ve ikinci yıl İngilizce hazırlık sınıfına devam etmekte olan öğrenciler ile lisansüstü öğren-
cileri kur düzeyleri dikkate alınmaksızın her yarıyılın sonunda açılacak İngilizce yeterlik sına-
vına girebilirler. Bu durumdaki öğrencilerin genel başarı notu sadece girdikleri yeterlik sınavı
esas alınarak belirlenir.

Devam koşulu
MADDE 12 – (1) Her bir kur için derslerde % 85 devam şartı vardır. Devam koşulunu

yerine getirmeyen öğrenciler; kur tekrarlamak zorundadır.
Mazeret sınavı ve sağlık raporları
MADDE 13 – (1) İngilizce hazırlık sınıfı birimi tarafından kabul edilen bir nedenle ara

sınava girmeyen öğrenci, bu durumunu gösteren belgeyle birlikte sınavın bitiminden itibaren
yedi gün içinde başvurduğu takdirde mazeret sınavına alınır. Mazeret sınavının tekrarı yoktur. 

(2) Sağlık raporları hakkında, Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.
İzinli sayılma
MADDE 14 – (1) İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri, haklı ve geçerli nedenle bir veya

iki yarıyıl için izin isteğinde bulunabilir. Öğrencilerin izinli oldukları sürelerde öğrenim ücre-
tinin yarısını ödemeleri gerekir. İzinli sayılan süre içinde sınavlara girilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 23/3/2016 tarihli ve

29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Ostim Teknik Üniversitesinden:
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesindeki

fakülte ve yüksekokullarda yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt
işlemleri ile ön lisans ve lisans eğitim öğretimi ve sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesindeki fakülte ve

yüksekokullarda yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri
ile ön lisans ve lisans eğitim öğretimi ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yüksek-
öğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 174 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) İlgili fakülte kurulu: OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesindeki fakülte veya yüksek-

okulların kurullarını,
c) İlgili yönetim kurulu: OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesindeki fakülte veya yük-

sekokulların yönetim kurullarını,
ç) Mütevelli Heyeti: OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Lisans programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
e) Ön lisans programı: En az dört yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
f) ÖİDB: OSTİM Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
g) Rektör: OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: OSTİM Teknik Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: OSTİM Teknik Üniversitesini,
ı) Üniversite Yönetim Kurulu: OSTİM Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Üniversite bünyesinde yer alan fakültelerin öğretim dili İngilizce,

meslek yüksekokulunun öğretim dili Türkçedir. Ancak Türkçe veya başka bir dilde yapılma-
sında zorunluluk olan veya Türkçe ya da başka bir dilde okutulması uygun görülen dersler Se-
nato tarafından belirlenir.

(2) Öğretim dili İngilizce olan programların öğrenci ders kayıtları İngilizce yeterlikleri
belgelendikten sonra yapılır.

(3) Öğretim dili İngilizce olan programlara yerleştirilen, kabul edilen veya kurumlar-
arası yatay geçiş yapan öğrencilerin İngilizce yeterliklerinin belirlenmesi ve İngilizce hazırlık
sınıfında öğretim, 28/7/2019 tarihli ve 30845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan OSTİM Tek-
nik Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
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Öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Program süresi, ön lisans programları için iki yıl (dört yarıyıl), lisans

programları için dört yıl (sekiz yarıyıl)’dır.
(2) Azami eğitim öğretim süresi, ön lisans programları için dört yıl (sekiz yarıyıl), lisans

programları için yedi yıl (on dört yarıyıl)’dır.
(3) İngilizce hazırlık sınıfında geçirilen süre program süresine ve azami eğitim öğretim

süresine dâhil değildir.
(4) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar ve Üniversiteden bir veya iki yarıyıl

uzaklaştırma cezası alan öğrencinin cezalı olduğu yarıyıllar program süresine ve azami eğitim
öğretim süresine dâhil değildir.

(5) Öğrencilerin ön lisans veya lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren
kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar program
süresine ve azami eğitim öğretim süresine dâhil edilir.

(6) İlgili yönetim kurulunca yatay/dikey geçiş ile daha önceden bir yükseköğretim ku-
rumunda öğrenim görmüş veya yeniden öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi ile Üniversiteye
kaydolmuş öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda ya da daha önceki programda geçir-
diği sürelere bakılarak beraberinde kaç yarıyıl transfer ettiği karara bağlanır. Kararda geçen
süreler, program süresine ve azami eğitim öğretim süresine dâhil edilir.

(7) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-
rında geçirilen yarıyıl(lar), program süresine ve azami eğitim öğretim süresine dâhil edilir.

(8) Kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her
yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan azami süre içinde mezun olamayan öğ-
renciler uzatmalı öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıt
ve öğrenimlerine devam hakları ile Üniversiteden ilişik kesilme işlemleri, 2547 sayılı Kanunun
44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde, YÖK ve Senato tarafından belirlenen
esaslara göre yürütülür.

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Bir eğitim öğretim yılı en az on dörder haftalık iki yarıyıldan oluşur.

Birinci yarıyıl güz, ikinci yarıyıl ise bahar olarak adlandırılır. Akademik takvim, Senato tara-
fından belirlenir. Senato, gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya yaz öğretimi
açabilir. Yaz öğretimi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarih-
leri, akademik takvim ile düzenlenir.

(3) Yarıyıllarda ve yaz öğretiminde verilecek dersler, bu dersleri hangi öğretim elema-
nının vereceği ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenerek ilgili yönetim kurulu tarafından
karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve varsa diğer kriterlerine ilişkin düzenle-
meler ise ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılır.

Eğitim-öğretim programı
MADDE 8 – (1) Bir program ilgili bölüm(ler) tarafından hazırlanır, ilgili kurulun öne-

risi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.
(2) Bir programın müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri

çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dersler şeklinde dağılımından oluşur.
(3) Bir programın adı ve eğitim öğretim süresine ilişkin değişiklikler ilgili bölüm(ler)

tarafından hazırlanır, ilgili kurulun önerisi ile Senato tarafından karara bağlanır.
(4) Bir programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak

ilkeleri, ilgili bölüm(ler) tarafından hazırlanır ve ilgili kurulun önerisi ile Senato tarafından ka-
rara bağlanır.
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Çift anadal programı
MADDE 9 – (1) Üniversitede bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciye bu lisans

programına ek olarak yine Üniversitede başka bir lisans programına da eş zamanlı devam hakkı
tanınabilir. Bu ikinci lisans programına çift anadal lisans programı denir. Bu programı tamam-
layan öğrencilere, kayıtlı oldukları lisans programı diplomasına ek olarak çift anadal lisans
diploması verilir. Çift anadal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yandal programı
MADDE 10 – (1) Üniversitede bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciye bu lisans

programına ek olarak yine Üniversitede diğer bir lisans programının belirli sayıda dersinden
veya belirli sayıda disiplinlerarası dersten oluşan bir yandal programına devam hakkı tanına-
bilir. Yandal programı bir lisans programı değildir. Bu programı tamamlayan öğrencilere bir
sertifika verilir. Yandal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Uluslararası ortak lisans programı 
MADDE 11 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği

tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dâhil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve
öğretim programları yürütülebilir.

(2) Uluslararası ortak lisans programının işleyişine ilişkin usul ve esaslar, Senato tara-
fından belirlenir.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları
MADDE 12 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında

yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçeve-
sinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilirler.
Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen
usul ve esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Değişim programı kapsamında belirlenen derslerden, öğrenim görülen lisans prog-
ramı derslerine eşlenen ders/dersler ile birlikte Senato tarafından onaylanan not dönüşüm tab-
losuna göre belirlenen notlar ilgili kurulların kararı ile öğrenci durum belgesine işlenir.

(3) Değişim programı kapsamında gelen öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Al-
dığı dersleri ve notları gösteren öğrenci durum belgesi verilir.

Sertifika programı
MADDE 13 – (1) Sertifika programlarına ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.
Engelli öğrenci
MADDE 14 – (1) Engelli-kısıtlı öğrenciler için derslerde ve sınavlarda özel düzenle-

meler yapılabilir. Bu konudaki usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.
Özel öğrenciler
MADDE 15 – (1) Bir başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün ön lisans ve

lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında verilen
derslere, ancak ilgili yönetim kurulu kararı çerçevesinde özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
Bu durumda katıldıkları derslerin AKTS kredilerine göre kredi başına Mütevelli Heyeti tara-
fından belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(2) Üniversitenin öğrencisi olup özel öğrenci statüsünde başka bir yükseköğretim ku-
rumundan ders almak isteyen öğrencinin ilgili bölüm kurulu ve ilgili yönetim kurulunun onayını
alması gerekir. Ders almak isteyen öğrencinin almak istediği ders/dersler, o yarıyılki ders yü-
künü geçemez. Bu durumda özel dersi alan öğrencinin bu Yönetmelikte geçen öğrenim ücreti
ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir.

(3) Özel öğrenci kabulü bir dönem için geçerlidir, daha sonraki dönemlerde özel öğrenci
olarak ders almak için yeniden başvuru yapılması gerekir.
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(4) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, Üniversitenin diploma veya statüye yönelik
öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Özel öğrenciler, başarıyla tamamladıkları derslerden derece programına kayıtlı ol-
dukları üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünce uygun görülenleri, kredi ve not olarak
transfer ettirebilir. Alınan kredi ve notun Üniversitedeki başarı notu karşılığı ise ilgili yönetim
kurulunca karara bağlanır.

(6) Özel öğrencilerin, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre, yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları derece programında
kabul edilen ve transkriptlerinde yer alan dersleri intibak ve ders sayımı esasları çerçevesinde
transfer edilebilir.

Öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Üniversiteye öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

ile Yükseköğretim Kurulu yönetmelikleri ve kararları çerçevesinde Senato tarafından belirlenen
esaslara göre yapılır.

b) Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışından başvuran öğrencilerin Üniversite yurt
dışı öğrenci kabul kontenjanlarına başvurusuna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

c) Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş başvuru ve kabul işlemlerine ilişkin
esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Üniversiteye ilk kayıt
MADDE 17 – (1) Üniversite programlarına yerleştirilen veya kabul edilen öğrencilerin

kayıt işlemleri ilan edilen tarihlerde ÖİDB tarafından yapılır.
(2) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:
a) Türkiye’de bir liseden veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul

edilen yurt içinde veya yurt dışındaki bir okuldan diploma almaya hak kazandığını gösteren
bir belgeye sahip olmak.

b) Öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.
c) Yabancı uyruklular için öğrenim vizesi engeli olmamak.
ç) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onayla-

nacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beya-
nına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye
kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların
ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma
dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğ-
rencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamaz-
lar.

(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik
belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(5) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından
vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Dersler ve kredi değerleri
MADDE 18 – (1) Ön lisans ve lisans programlarındaki dersler, zorunlu ve seçmeli ol-

mak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken ders-
lerdir. Seçmeli dersler ise öğrencinin isteği de göz önünde tutularak ilgili bölümce kararlaştı-
rılır.
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(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değerleri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları,
ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişik-
likler ilgili bölümün önerisi, ilgili kurul ile Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri aşağıdaki kurallara göre
belirlenir:

a) Bir dersten önce alınarak en az (DD) veya (S) notu alınması gereken derse, o dersin
ön koşul dersi denir.

b) Bir dersle birlikte alınması gereken derse, o dersin eş koşul dersi denir.
(4) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri dışında ilgili bölüm baş-

kanlığı tarafından ek koşullar da belirlenebilir.
(5) Herhangi bir dersin ön koşulu veya eş koşulu olan bir dersten muaf olunması duru-

munda ilgili dersin ön koşulu veya eş koşulu sağlanmış sayılır.
(6) Bir dersin kurumsal kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı

ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarı-
sının toplamından oluşur.

(7) Bir dersin AKTS kredi değeri, yirmi beş saat öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şe-
kilde yüz yüze veya uzaktan alınan ders süresinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması,
ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim
öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanın toplamından oluşur.

(8) Senato tarafından not ortalamalarına katılmayacağı kabul edilen dersler için kurum-
sal kredi değeri tespit edilmez; öğrencinin not belgesinde sadece bu derslerin haftalık teorik
ve uygulamalı saati ile AKTS kredisi belirtilir.

(9) Kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenebilir; ancak bu ders-
lere kurumsal kredi değeri verilmez.

Ders yükü
MADDE 19 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin müfredatının herhangi bir döneminde al-

ması gereken derslerin AKTS kredileri toplamı olup, 30 AKTS kredisidir.
(2) Öğrencilerin akademik başarılarına göre alabilecekleri en fazla ders yükleri aşağıda

belirtilmiş olup, belirlenen ders yükünün üzerinde artırım yapılamaz:
a) Son yarıyıl ve son genel not ortalaması 4,00 üzerinden 1,99 veya altında olan öğren-

ciler için ders yükü artırılamaz.
b) Son yarıyıl veya son genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,00-2,49 arasında olan

öğrencinin ders yükü, kendi isteği ve danışman önerisi ile 6 AKTS kredisi artırılabilir.
c) Son yarıyıl veya son genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,50-4,00 arasında olan

öğrencinin ders yükü, kendi isteği ve danışman önerisi ile 12 AKTS kredisi artırılabilir.
(3) Çift anadal ve/veya yandal programlarına kayıtlı olan öğrencinin kayıtlı olduğu bu

program(lar) için aldığı dersler bu maddede belirtilen sınırlara dâhil değildir.
(4) Öğrencinin isteği ve danışmanının onayı ile normal ders yükü azaltılabilir. Bu du-

rumdaki öğrencinin, bir yarıyılda alabileceği asgari ders yükü, 12 AKTS kredisidir.
İntibak ve ders sayımı
MADDE 20 – (1) Öğrencinin bir programa yatay geçiş veya dikey geçiş işlemleri ile

olabilecek diğer intibak ve ders sayımı işlemleri, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine
ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu işlemler sırasında;

a) Öğrencinin önceki programındaki (DC), (DD), (FD), (FF), (NA), (W), (U) veya eş-
değeri not alınmış dersler intibak/ders sayımı işlemlerinde dikkate alınmaz. 

b) Öğrencinin önceki programındaki (CC) ve üzeri, (S) veya bunların eşdeğeri not alın-
mış derslerden hangilerinin yeni programda sayılacağı ve hangilerinin sayılmayacağı belirlenir. 
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c) İntibak işlemleri bölümün belirleyeceği müfredata göre yapılır. 
ç) İntibak işlemlerinde bir dersin ön koşulu veya eş koşulunun sağlanması için ön koşul

veya eş koşul olan dersten (CC) ve üzeri, (S) veya bunların eşdeğeri not alınmış olması gerekir. 
d) Programa sayılan derslere göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul edilen

yarıyıl/yarıyıllar hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla
karşılık olarak ilgili programın normal ders yükü ve toplam AKTS kredileri kullanılır. 

(2) İlgili yönetim kurulu tarafından intibak ve/veya ders sayımı kabul edilen derslerden
aldıkları notlar Üniversite notlarına uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik or-
talamaya dâhil edilir. 

(3) İntibakına göre ders kaydını yaptıran öğrenci, kayıt olduğu tarihten itibaren iki hafta
içinde daha önceki yükseköğretim kurumlarından aldığı derslerin muafiyetine itirazı varsa bir
dilekçe ile ilgili fakülte/yüksekokul ve/veya bölüme başvuruda bulunabilir. 

(4) Ders sayımlarına ve derslerin geçerlik süresine ilişkin esaslar ilgili bölüm tarafından
belirlenir.

Seçmeli dersler
MADDE 21 – (1) Seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans veya lisans ya

da çift anadal/yandal programlarının müfredatında yer alan ve müfredatında belirtildiği şekilde
ve sayıda seçerek almak zorunda olduğu derslerdir ve bu hususlar şunlardır:

a) Seçmeli dersler bölüm seçmeli dersi, alan içi seçmeli dersi ve alan dışı seçmeli dersi
biçiminde gruplara ayrılarak eğitim müfredatında açıkca belirtilir. Genel kültür ve program ye-
terliklerinde bulunan yetkinlikleri artırmaya yönelik olarak belirlenen alan dışı seçmeli ders
sayısı en az bir, en fazla iki olabilir. Bu dersler fakülteler ve/veya ortak dersler bölümü tarafın-
dan ilan edilen seçmeli ders havuzundan, yabancı diller, sosyal bilimler ve güzel sanatlar alan-
larından alınabilir.

b) Seçmeli dersler, öğrencinin ilgili yarıyıldaki ders yüküne sayılır.
c) Mezun aşamasındaki öğrenciler mezuniyet için gerekli bütün kriterleri taşımalarının

yanı sıra 240’tan fazla AKTS'ye sahiplerse, fazla AKTS’leri kadar seçmeli derslerini bölüm
başkanlığının olumlu görüşü ve ilgili yönetim kurulu kararı ile transkriptten silinmemek şartıyla
genel not ortalaması dışına çıkartabilir.

ç) Öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu müfredatında tanımlanmış dersler dışın-
daki hiçbir ders mezuniyet için değerlendirmeye alınmaz ve genel not ortalaması hesabında
kullanılmaz.

d) Seçmeli dersler, alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.
Yarıyıl kayıtları ve ders ekleme-bırakma
MADDE 22 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen sü-

reler içinde, öğrenim ücretlerini ödedikten ve Üniversiteye karşı varsa diğer yükümlülüklerini
tamamladıktan sonra müfredatında yer alan staj dersleri ile koşullarını sağladıkları diğer ders-
lere danışmanının onayını alarak şahsen kayıt yaptırmak zorundadır. Dönem ders kayıt işlemleri
aşağıdaki aşamalardan oluşur:

a) Öğrencinin öğrenim ücretini ödemesi.
b) Öğrencinin kayıt sisteminden alacağı dersleri seçerek şahsen onaylaması.
c) Öğrencinin akademik danışmanı ile görüşerek danışmanından kayıt onayını alması.
(2) Süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders

ekleme-bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilirler. Gecikmeli olarak
kayıt yenileyecek olan öğrencilerin Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri
yerine getirmeleri şarttır.
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(3) Yarıyıl kaydını kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler, akademik takvimde
belirtilen ders ekleme-bırakma tarihlerinde ders ekleme, bırakma değişikliği yapabilir. Yapılan
değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.

(4) Ders ekleme-bırakma günlerinin bitimini izleyen iki hafta içinde ilgili yönetim ku-
rulu kararı ile öğrencinin üzerine ders yüklemesi veya üzerinden ders silinmesi işlemi, bu Yö-
netmelikte geçen asgari/azami ders yükü sınırlarına uyulması koşulu ile yapılabilir.

(5) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu durum-
daki öğrenciler kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik
haklarından yararlanamazlar. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıtlarının devamı
ile Üniversiteden ilişik kesme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hü-
kümleri ile YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(6) Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dahil edilir.
(7) Üst üste en az iki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrenciler, takip eden yarıyıllarda, ilgili

bölüm başkanlığına/yüksekokul müdürlüğüne başvurdukları takdirde, ilgili yönetim kurulu ka-
rarıyla, söz konusu yarıyıl için ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıtlarını yenileyebilirler. 

(8) Kayıtsız öğrenci statüsünden, tekrar kayıtlı öğrenci statüsüne dönen öğrenciler için,
kayıt yeniledikleri akademik yılda öğrenim programlarında değişiklik varsa, alınacak veya sa-
yılacak dersler için ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile intibak yapılır.

(9) Öğrenci, usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez ve bu
derslerin sınavlarına giremez; kayıt yaptırmadığı derslerin sınavlarına giren öğrencinin sınavı
geçersiz sayılır.

Dersten çekilme
MADDE 23 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara

göre çekilebilirler:
a) Dersten çekilme işlemi, ders ekleme-bırakma süresi bittikten sonra ve yarıyılın ilk

yedi haftası içinde yapılabilir.
b) Dersten çekilme için akademik danışmanın önerisi, bölüm başkanlığının ve ilgili yö-

netim kurulunun onayı gerekir.
c) Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.
ç) Ön lisans öğrenimi süresince en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.
d) Lisans öğrenimi süresince en çok iki dersten çekilme işlemi yapılabilir.
e) Müfredatın ilk iki yarıyılındaki (birinci sınıftaki) derslerden çekilme işlemi yapıla-

maz.
f) Tekrarlanan veya daha önce çekilme işlemi yapılan dersler ile kredisiz derslerden çe-

kilme işlemi yapılamaz.
g) Bir yarıyılda normal ders yükünün altında ders alan öğrencilere dersten çekilme izni

verilmez.
ğ) Çekilme işlemi yapılan ders için ödenen ücret iade edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Değerlendirme ve Mezuniyet

Devam ve sınavlar
MADDE 24 –  (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının

gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır.
(2) Bir dersteki başarı değerlendirmesi; yapılması zorunlu olan ara sınav ve yarıyıl sonu

sınavının yanı sıra, dersin türüne göre laboratuvar/atölye/stüdyo çalışması, ödev, küçük sınav,
makale çalışması, vaka takdimi, proje rapor ve sunumu, ders ve uygulamalara katılım gibi öl-
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çütler üzerinden yapılır. Ölçmenin her ders için nasıl yapılacağı, ilan edilen ders tanıtım form-
larında belirlenir. Her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı
gerektirmeyen derslerin değerlendirilmesi, ilan edilen ve ilgili kurul ile Senato tarafından onay-
lanmış olan ders tanıtım formlarında belirtilir.

(3) Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin
derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya ve yarıyıl harf notuna
katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl
harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları, dersi veren öğretim elemanı
tarafından belirlenir, bu koşullar ders tanıtım formlarında yer alır ve yarıyıl başında öğrencilere
açıklanır.

(4) Yarıyıl sonu sınavı uygulanan derslerde sınav düzenlemesi aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Yarıyıl sonu sınavlarının tarih, gün ve saatleri, ilgili bölüm tarafından akademik tak-

vimde ilan edilen zamana göre düzenlenir ve ilan edilir.
b) İlan edilen sınav tarihleri, ilgili bölüm başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine yarıyıl

sonu sınav tarihleri içinde olmak koşulu ile değiştirilebilir. Bu işlem, akademik takvimde be-
lirtilen yarıyıl sonu sınav dönemi başlamadan önce yapılır.

c) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci, yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz.
Bu durumda olup da derslerin sınavlarına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

(5) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya
cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(6) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim elemanları ve sınav gözet-
menleri sorumludur. Sınavlarla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(7) Öğrenciler, her dersteki yarıyıl içi başarı durumları hakkında dersi veren öğretim
elemanı tarafından bilgilendirilir. Bu bilgilendirmede öğrencilerin kimlik bilgilerinin gizliliği
ilkesi gözetilir.

(8) Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları dışında diğer sınavlar önceden tarih belirlen-
meksizin yapılabilir.

(9) Hastalık raporları ve mazeret sınavları;
a) Hastalık sebebi ile Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak alınmış sağlık

raporları ve geçerli bir nedenle yarıyıl ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğ-
renci için mazeret sınavı yapılır.

b) Mazeret sınav tarihi öğrencinin diğer sınavlarına girmesini engellemeyecek şekilde
belirlenir. 

c) Öğrenci, raporlu olduğu süre içinde yapılan yarıyıl ara sınavına ve yarıyıl sonu sına-
vına giremez. Öğrencinin raporlu olduğu halde girdiği sınav geçersiz kabul edilir. Ancak sağlık
raporunun, sınava girildikten sonra idareye verilmesi halinde, sağlık raporu dikkate alınmayarak
sınav geçerli sayılır.

ç) Öğrenci, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar dışında sınav salonunu terk edemez;
ettiği takdirde girmiş olduğu sınavın notu geçerli kabul edilir.

d) Uzun süreli raporlar sonucunda öğrenciye, 39 uncu maddeye göre yarıyıllık izin hak-
kı kullandırılabilir. Rapor süresi devamsızlıktan sayılmaz.

(10) Mazeret sınavının mazeret sınavı yapılmaz. Bu sınavlara katılmayan öğrenciler
haklarını kullanmış sayılırlar.

(11) Sınav evrakları en az beş yıl süreyle saklanır.
(12) Üniversitede bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağı ile bütünleme sınavına ilişkin

esaslar, Senato tarafından belirlenir.
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Değerlendirme ve notlar
MADDE 25 – (1) Öğrencilere yarıyıl sonunda kayıtlı oldukları her ders için bir harf

notu verilir.
(2) Bu harf notu, aşağıdaki tabloda gösterilen puan karşılığı olan harf notundan daha

düşük olmamak kaydıyla dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Aynı ders, aynı
zamanda birden fazla öğretim elemanı tarafından veriliyorsa harf notu bu dersi veren öğretim
elemanlarınca ortak olarak belirlenir.

(3) Harf notunun takdirinde 24 üncü maddede belirtilen ölçütler göz önünde bulundu-
rulur.

(4) Muafiyet sınavı verilecek dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve uygulama esasları
ilgili akademik kurulun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(5) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayı, puan ve statüsü aşağıda
belirtilmiştir:

a) Harf Notu Katsayı Puan Statü
AA 4,00 90-l00 Geçer
BA 3,50 85-89 Geçer
BB 3,00 80-84 Geçer
CB 2,50 70-79 Geçer
CC 2,00 60-69 Geçer
DC 1,50 50-59 Koşullu Geçer
DD 1,00 45-49 Koşullu Geçer
FD 0,50 35-44 Başarısız
FF 0,00 0-34 Başarısız
NA 0,00 0 Başarısız

b) (NA) notu, aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı başarısız sayılan öğrenci-
lere dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur:

1) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye
hak kazanamamak.

2) Ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına
girmeye hak kazanamamak.

3) Yarıyıl ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavına katılmamak.
(6) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:
a) (S) notu, derslerden muaf olan öğrenciye veya derslerde başarılı olan öğrencilere ve-

rilir.
b) (P) notu, dersleri sürdürmekte olan öğrenciye verilir.
c) (U) notu, derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.
ç) (EX) notu, İngilizce Hazırlık Sınıfınca uygulanan İngilizce yeterlik sınavı sonucu

başarılı görülerek muaf tutulan öğrenciye verilir.
d) (I) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için

gerekli koşulları yarıyıl veya yaz öğretimi sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. (I)
notunun, yarıyıl veya yaz öğretimi notlarının son veriliş tarihinden itibaren beş gün içinde harf
notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın kayıt-
larının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir.
Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve o bölü-
mün bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna
çevrilmeyen (I) notu kendiliğinden (FF) veya (U) notuna dönüşür.

e) (W) notu, bir dersten çekilen öğrencilere verilir.
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Notların verilmesi, açıklanması, itiraz ve maddi hata düzeltmeleri
MADDE 26 – (1) Yarıyıl veya yaz öğretimi ders notları dersi veren öğretim elemanları

tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde verilir.
(2) Notlar, akademik takvimde belirtilen tarihte öğrencilerin erişimine açılan ilgili in-

ternet adresinde açıklanır.
(3) Öğrenci ilan edilen sınav notlarına, maddi hata iddiasıyla itiraz edebilir. İtiraz baş-

vurusunun ilan tarihini izleyen beş gün içerisinde ilgili dekanlığa veya bölüm başkanlığına,
meslek yüksekokulu müdürlüğü veya hazırlık sınıfı müdürlüğüne yazılı olarak yapılması ge-
rekir. Dekan/müdür itirazı, bölüm/ana bilim dalı başkanına ve/veya ilgili ders koordinatörüne
incelettirir. Sonuç on gün içinde dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. Başvuru ilgili yönetim kurulu
tarafından karara bağlanır ve sonuç öğrenciye yazılı olarak tebliğ edilir.

(4) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata düzeltme işlemi, dersi veren öğretim elema-
nının başvurusu ile yarıyıl veya yaz okulu sonu notlarının ilan tarihinden itibaren üç gün içinde
bölüm başkanlığının onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata ile düzeltme iş-
lemlerinin dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve o bölümün bağlı bulunduğu
birimin yönetim kurulu kararı ile yapılması gerekir. Maddi hata düzeltme işlemlerinin en geç
notun ilanını izleyen yarıyılın kayıt süresi sonunda bitirilmiş olması gerekir.

Derste başarı ve ders tekrarı
MADDE 27 – (1) Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten; (AA), (BA), (BB), (CB),

(CC) ve (S) geçer notlarının alınmış olması gerekir.
(2) (DC) ve (DD) koşullu geçer notlardır. İntibak ve ders sayımı işlemlerinde bu ders-

lerin tekrarlanması gerekir.
(3) (FF), (FD), (NA), (U) başarısız notlardır.
(4) (FF), (FD), (NA), (U), (W) harf notu alınan derslerin tekrarlanması gerekir. Tekrar-

lanacak seçmeli derslerin yerine danışman onayı ile müfredat çerçevesinde ve aynı grupta ol-
mak koşulu ile başka seçmeli dersler alınabilir.

(5) Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.
Not ortalamaları
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel

not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.
(2) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu ve not ortalamasına

katılan her dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan
toplam puanın, bu derslerin toplam AKTS kredisine bölünmesi ile elde edilir.

(3) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyıl da dâhil olmak üzere, o zamana kadar
almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam puanların, bu derslerin AKTS kredi değerlerinin
toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama işlemi yapılırken;

a) Tekrarlanan derslerden alınan son not hesaba katılır.
b) Yönetmelikte geçen ortalamaya dâhil edilmeyecek notlar hesaba katılmaz.
(4) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yu-

varlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5’ten küçükse ikinci hane değişmez;
5 veya 5’ten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

Başarılı öğrenciler
MADDE 29 – (1) Genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı öğrenci ola-

rak tanımlanır.
Başarısız öğrenciler
MADDE 30 – (1) Genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler başarısız öğrenci

olarak tanımlanır.
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Sınamalı öğrenciler
MADDE 31 – (1) Ders aldığı ilk iki yarıyılını tamamladıktan sonra, takip eden yarı-

yıllardaki not ortalaması iki yarıyıl üst üste 1,80’in altında kalan öğrenci, genel not ortalaması
da 1,80’in altında ise, sınamalı öğrenci olarak tanımlanır ve genel not ortalamasını 1,80’e yük-
seltinceye kadar sınıfı sabit kalır.

(2) Sınamalı durumda geçen süre(ler) azami eğitim öğretim süresine dâhil edilir.
(3) Sınamalı durumdaki öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü, en fazla 30

AKTS kredisidir.
(4) Sınamalı öğrenci, genel not ortalamasını 1,80’e yükseltinceye kadar öncelikle (NA),

(FF), (FD) notu aldıkları dersleri tekrarlamak zorundadır. Bu şartı yerine getiren öğrenciler,
ders yükünün uygun olması halinde danışmanının kayıt onayı ile bu derslerin yanı sıra başta
daha önce almadıkları alttan dersler ve (W) notu aldıkları dersler olmak üzere müfredatında
bulunan diğer derslerden de alabilir.

(5) Sınamalı öğrenci, önceki yarıyıllarda aldığı seçmeli bir dersin yerine saydırmak
kaydı ile daha önce almadığı farklı bir seçmeli dersi danışmanlarının onayı ile alabilir.

(6) Sınamalı öğrenciye bu Yönetmelikte belirtilen asgari ders yükü ile ilgili kural uy-
gulanmaz.

(7) Öğrencilerin güz dönemi başındaki sınamalı durumları, yaz öğretimi bitimi sonun-
daki genel not ortalamalarına göre belirlenir. Sınamalı durumda olan veya bahar dönemi so-
nunda sınamalı duruma düşen öğrenciler, yaz öğretimi sonunda genel not ortalamasını 1,80’e
yükselttiği takdirde sınamalı durumları ortadan kalkar. Yaz öğretimi bir yarıyıl değildir. Dolayısı
ile yaz öğretiminde alınan derslerin ortalaması yarıyıl not ortalaması olarak kullanılamaz. An-
cak öğrencinin genel not ortalamasına dâhil edilir.

(8) Normal öğrenim süresinin son iki yarıyılında bulunan öğrencilere bu madde hü-
kümleri uygulanmaz.

(9) Genel not ortalamasını 1,80 veya üzerine getiren öğrenci, normal statüde eğitimine
devam eder.

Ek sınavlar ve mezuniyet
MADDE 32 –  (1) Mezuniyet için gerekli bütün dersleri alarak, bitirme projesi, stüdyo,

staj ve benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, not ortalamasına katılan
en çok iki dersten (FF) veya (FD) notlarıyla başarısız olan öğrenciye, bulunduğu yarıyıl sonu
notlarının ilan tarihi veya yaz öğretimi sonu notlarının ilan tarihinden itibaren onbeş gün içe-
risinde bağlı bulunduğu fakülteye/yüksekokula başvuruda bulunmak şartıyla, ilgili yönetim
kurulu kararı ile bir ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkı verilecek dersin/derslerin transkriptte
yer alan en son kodu, adı ve kredisi dikkate alınır. Öğrencinin başarı durumu, bu sınavlardan
alınan not ile belirlenir. Öğrenci, ek sınav hakkını zamanında kullanmaz veya ek sınav hakkını
kullandığı halde başarısız olur ise bu dersleri, açıldığı ilk yarıyılda veya yaz öğretiminde tek-
rarlamak zorundadır. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersin/derslerin izleyen yarı-
yılda veya yaz öğretiminde açılmaması durumunda, ilgili yarıyılın veya yaz öğretimi sonu sı-
navlarının bitimine kadar, sınav ücreti ödenmesi koşuluyla, tekrar ek sınav hakkı kullanabilir.

(2) Mezuniyet için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde genel not ortalaması
2,00'ın altında olan öğrenciye, bitirme projesi, stüdyo ve benzeri uzun dönemli proje çalışması
içeren dersler dışında, (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları ders/derslerden, bulunduğu yarıyıl
sonu sınavları ilan tarihi veya yaz öğretimi sonu notlarının ilan tarihinden itibaren onbeş gün
içerisinde bağlı bulunduğu fakülteye/yüksekokula başvuruda bulunmak şartıyla, ilgili yönetim
kurulu kararı ile bir ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkı verilecek dersin/derslerin transkriptte
yer alan en son kodu, adı ve kredisi dikkate alınır. Ek sınav sonucunda mezun olamayan öğ-
renciye, izleyen yarıyılın veya yaz öğretimi sonu sınavlarının bitimine kadar, sınav ücreti öden-
mesi koşuluyla, bir ek sınav hakkı daha verilir. Genel not ortalaması halen 2,00'ın altında olan
öğrenciye, mezuniyet için gerekli not ortalamasını sağlayana kadar, aynı haklar tanınır.
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(3) Ek sınav hakkı kullanacak öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak bu sınav-
lara girebilmek için bağlı bulunduğu fakülteye/bölüme/yüksekokula başvuruda bulunmak zo-
rundadır. Zamanında başvurmadığı halde yapılan sınava giren öğrenciye sehven not verilmiş
ise bu not geçersiz sayılır.

(4) Üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılında sınavlara girmeyen
öğrenci, ek sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haklarından yararlanamaz.

(5) Kayıtlı olunan programdan mezun olunabilmesi için müfredatta yer alan tüm dersler
en az (DD) veya (S) harf notu ile tamamlanmak, genel not ortalaması en az 2,00 olmak ve
program için belirlenen toplam AKTS kredisini tamamlamak zorundadır.

(6) Programlardan mezuniyet tarihi aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Mezuniyet tarihi, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz öğretimi için belirtilen

harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata düzeltmesi ve (I)
notunun tamamlanması sonucunda mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun ke-
sinleştiği tarihtir.

b) Lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan önce ön lisans diploması alarak
Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler için mezuniyet tarihi, ön lisans diploması almaya
hak kazanılan yarıyılın harf notlarının ilan tarihidir.

c) Ek sınav hakkı sonucunda mezun olanlar için mezuniyet tarihi, son harf notunun ke-
sinleştiği tarihtir.

Diploma, sertifika ve belgeler
MADDE 33 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma, sertifika ve belgeler ile

bunların verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır:
a) Lisans diploması: Lisans programından mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere

verilir.
b) Çift anadal lisans diploması: Lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve ka-

yıtlı olduğu çift anadal programında da mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.
c) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması

almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayan-
ların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yö-
netmelik hükümlerine göre düzenlenir. Ön lisans diploması almaya hak kazanmak için kayıtlı
olunan lisans programının müfredattaki ilk dört yarıyılın tüm derslerinden en az (DD) veya
(S) harf notu alınmış ve bu derslerin genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

ç) Meslek yüksekokulu diploması: Ön lisans programından mezuniyet koşullarını sağ-
layan öğrencilere verilir.

d) Geçici mezuniyet belgesi: Diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak
üzere verilen, bir sonraki akademik yılın diploma töreni tarihine kadar geçerli olan ve diploma
yerine geçen bir belgedir.

e) Diploma eki: Akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına
yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

f) Her öğretim yılı ikinci yarıyıl final sınavları sonucu Üniversitenin ön lisans ve lisans
programlarından mezun olan öğrenciler arasından program ve bölüm bazında genel not orta-
laması en yüksek olan öğrencilerin sıralaması yapılarak dereceye girenler tespit edilir. Dereceye
giren mezunların başarı sıralamalarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

g) Yandal sertifikası: Lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu
yan dal programını da başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Bu sertifika bir diploma de-
ğildir.
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ğ) Not çizelgesi: Öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan itibaren her
yarıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili
yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.

h) Öğrenci belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.
(2) Diploma, sertifika ve belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır:
a) Ön lisans, lisans, çift anadal diplomaları ve yan dal sertifikası Rektör ve ilgili de-

kan/müdür tarafından.
b) Geçici mezuniyet belgesi, ilgili dekan/müdür ve ÖİDB yetkilisi tarafından.
c) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi ÖİDB yetkilisi tarafından.
(3) Diploma, sertifika ve belgelerde öğrencinin nüfus cüzdanındaki T.C. kimlik

numarası, adı, soyadı, fakültesi, bölümü ve programı belirtilir.
(4) Lisans programlarından 3,00 - 3,49 genel not ortalaması ile mezun olanlar şeref;

3,50 veya daha yukarı genel not ortalaması ile mezun olanlar yüksek şeref mezunu olarak ta-
nımlanır. Bu tanımlar diplomalarda belirtilir.

(5) Diploma ve sertifikaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak diğer bilgiler Senato
tarafından belirlenir.

(6) Diploma ve sertifikaların kaybı veya tahribata uğraması nedeniyle kullanılamaz du-
ruma gelmesi halinde durumun dilekçe ile beyan edilmesi ve Mütevelli Heyeti tarafından be-
lirlenen ücretin ödenmesi koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere yenisi hazırlanır. Yeni
nüsha üzerine ikinci nüsha ibaresi konulur ve düzenlendiği tarihte görevli olan Rektör ve ilgili
dekan/müdür tarafından imzalanır.

(7) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda
diploma ve/veya sertifikaların üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Danışmanlık, Disiplin, Burs, Sağlık İşleri, Öğrenim Ücreti ve

Diğer Ücretler, İzin, Kayıt Sildirme ve Tebligat

Danışmanlık
MADDE 34 – (1) Bölüm başkanlıkları, ön lisans, lisans, çift anadal veya yandal prog-

ramlarına kaydolan her öğrenciye tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri arasından bir akade-
mik danışman atar.

(2) Akademik danışmanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir ve yönlendirir.
b) Kayıt olunacak dersleri öğrencinin akademik başarı durumuna göre birlikte değer-

lendirdikten sonra yarıyıl kayıt onayı verir.
c) Öğrenciyi Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgi-

lendirir ve yönlendirir.
Disiplin
MADDE 35 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümle-
rine göre yapılır.

Burs ve yardım
MADDE 36 – (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların ve yardımların

dağıtımına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Sağlık işleri
MADDE 37 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato ta-

rafından düzenlenir.
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Öğrenim ücreti ve diğer ücretler
MADDE 38 – (1) Öğrenim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce, Mütevelli He-

yeti tarafından tespit edilir. Öğrenim ücretinin ilk taksiti, akademik yılın birinci (güz), ikinci
taksiti ise ikinci (bahar) yarıyılının başında ve kayıt yaptırılmadan veya kayıt yenilenmeden
önce ödenir. Öğrenim ücretlerini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları ya-
pılmaz, yenilenmez veya dondurulmaz. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından
yararlanamaz. Mütevelli Heyeti bu maddede belirtilen yöntem dışında da ödeme yöntemi be-
lirleyebilir.

(2) Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin
bedeli öğrenim ücretine dâhil değildir. Bu ücretler, ayrıca belirlenir.

(3) Tam burslu öğrenciler dışında öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları ya-
pılmaz veya yenilenmez.

(4) Yaz öğretimine ilişkin öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca tespit
edilir.

(5) Üniversiteden bir ya da iki yarıyıl geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, cezalı
oldukları yarıyıl(lara) ait ücretin % 50’sini ödemek zorundadır.

(6) Hazırlık sınıfı hariç; ön lisans programlarında dört yarıyıl tam ücret yatırarak ders
kaydını yaptıran öğrencinin beşinci yarıyılında olması, lisans programlarında sekiz yarıyıl tam
ücret yatırarak ders kaydını yaptıran öğrencinin dokuzuncu yarıyılında olması durumuna artık
yıl denir ve bu durumdaki öğrenci AKTS kredisi başına Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen
ücreti öder.

(7) İzin alan öğrenci, izinli olduğu yarıyıl(lara) ait öğrenim ücretinin yarısını, artık yıl
öğrencisi de yarıyıl başına 6 AKTS kredisi karşılığı ücreti öder.

(8) Ek süre kullanan çift anadal/yandal öğrencileri ilgili yarıyıl(larda) katıldıkları ders-
lerin AKTS kredilerine göre kredi başına Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim üc-
retini öderler.

(9) Her türlü sınav ücreti ve ödeme koşulları, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(10) Öğrenim ücretini fazla yatıran öğrencilere ücret iadesi, ders ekleme bırakma süre-

lerinin bitiminden sonra yapılır.
İzin
MADDE 39 – (1) Öğrenciye, sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim

kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en
çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda en fazla dört yarıyıl için izin verilebilir. Zorunlu hallerde,
Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Azami eğitim öğretim süresini dol-
duran öğrencilere izin verilmez. İzinli sayılan süreler, azami eğitim öğretim süresinden sayıl-
maz.

(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte
ilgili bölüm başkanlığına en geç ilgili yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar baş-
vurur; ancak izin gerekçesinin ders ekleme bırakma süresi bitiminden sonra ortaya çıkması ve
belgelemesi durumunda başvuru için süre kısıtlaması yoktur.

(3) İzin alan öğrenci, izinli olduğu yarıyıl(lara) ait öğretim ücretinin yarısını, artık yıl
öğrencisi de yarıyıl başına 6 AKTS kredisi karşılığı ücreti öder. İzin işlemi, ilgili öğrencinin
belirlenen ücreti yatırması ile tamamlanır. Belirlenen ücreti ödemeyen öğrencinin izni iptal
edilir.

(4) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma
cezası dışındaki hallerin bulunması durumunda, öğrenci izinli sayılabilir.
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(5) Bir yarıyıldan az süre için izin verilmez.
(6) Bölüm başkanlığı izin talebini öğrencinin akademik danışmanı ve bölüm başkanlı-

ğının görüşleriyle birlikte ilgili yönetim kuruluna iletir.
(7) İlgili yönetim kurulu kararı ÖİDB’ye iletilir ve ÖİDB tarafından işleme alınarak

öğrenciye bilgi verilir.
(8) İzin süresi biten öğrencilerin akademik durumları, bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri

çerçevesinde ÖİDB tarafından değerlendirilir. Kayıt koşullarını sağlayan öğrenciler akademik
takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını yaptırabilir.

(9) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe
ile kayıtlar başlamadan önce ilgili bölüm başkanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne başvur-
maları gerekir. Başvuru, öğrencinin akademik danışmanının görüşü ve bölüm başkanlığının
önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak ÖİDB’ye iletilir. Öğrencinin
durumu bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilir. Kayıt koşullarını sağ-
layan öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını yaptırabilir.

Kayıt sildirme
MADDE 40 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde ÖİDB’ye başvurarak kayıtlarını sil-

direbilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için başvurdukları tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri
kesilir.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği
kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri
için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve öğrenim ücreti,
yurt, kütüphane borcu ile benzeri mali yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Ön lisans diploması alarak veya mezuniyet koşullarını sağlamadan kayıtlı oldukları
programdan kayıt sildiren öğrenciler, Üniversitedeki tüm öğrencilik haklarını kaybeder ve öğ-
renimlerini tamamlamak üzere kayıt sildirdikleri programa tekrar kayıt yaptıramazlar.

(4) Üniversiteden kayıt sildiren veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen
öğrencinin ödemiş olduğu öğrenim ücreti iade edilmez.

Tebligat
MADDE 41 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin Üniversite kayıtlarında yer

alan posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönde-
rilerek yapılır.

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim
kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Ostim Teknik Üniversitesinden:
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; OSTİM Teknik Üniversitesinde İngilizce ha-

zırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve yüksekokullarda,
güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; OSTİM Teknik Üniversitesinde İngilizce hazırlık, ön

lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yapılacak yaz eğitim-öğretiminde uygulanacak usul ve
esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 14 üncü maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İlgili Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü veya yüksekokulların yö-

netim kurullarını, 
b) Mütevelli Heyet: Üniversite Mütevelli Heyetini,
c) Rektör: Üniversite Rektörünü,
ç) Senato: Üniversite Senatosunu,
d) Üniversite: OSTİM Teknik Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Öğretiminin Amaçları, Esasları ve Derslerin Açılması

Yaz öğretiminin amaçları
MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:
a) Öğrencilerin yaz döneminde de eğitim-öğretim imkânlarından yararlanmasını sağ-

lamak suretiyle Üniversitede eğitimin verimliliğini sağlamak.
b) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda, yurtiçi ve yurtdışından olmak üzere

Üniversite dışından gelecek öğretim elemanlarını da istihdam ederek öğretim kadrosunu ge-
liştirmek ve öğrencilerin farklı öğretim üyelerinin görüş ve birikimlerinden yararlanmalarını
sağlamak.

c) Yandal ve ikinci anadal programlarının işleyişini kolaylaştırmak.
ç) Öğrencilerin normal dönemde aldıkları, ancak başarısız oldukları dersleri yaz ayla-

rında da açmak suretiyle, başarısız öğrencilere imkân sağlamak ve bölümlerde meydana gele-
bilecek öğrenci yığılmalarını önleyerek derslerdeki verimliliği arttırmak.

d) Üniversitenin öğrenim imkânlarını özel öğrenci statüsüyle dışarıdan gelecek adaylara
açmak.

Akademik takvim
MADDE 6 – (1) Yaz okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve

bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yü-
rütülür.
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Yaz öğretimi ile ilgili esaslar
MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminde derslere kayıt, derslerin başlangıcı ve bitişi, sınavlara

ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Yaz öğretimi isteğe bağlı olup, eğitim süresi yedi
haftadır. Bu süre yaz öğretimi final sınavlarını da kapsar. Yaz öğretimi, Yükseköğretim Kurulu
onayı ile tüm eğitim-öğretim aşamalarında açılabilir. Yaz öğretiminde açılan her ders için güz
ve bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrencilerin
dil düzeylerine göre haftada 20 ila 28 saat arasında ders yapılır. Yaz öğretiminde geçen süre
eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Derslerin açılması
MADDE 8 – (1) Yaz öğretimi dersleri, tümüyle güz ve bahar yarıyılları eğitiminin ye-

rine geçecek biçimde açılmaz. Tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer
alan zorunlu derslerin verilmeleri gereken dönemlerde açılması ve yaz öğretimine ertelenme-
mesi gerekir.

(2) Yaz öğretimi programlarında yer alan derslerin açılabilmesi için, gerekli öğrenci sa-
yıları; İngilizce hazırlık, ön lisans ve lisans programlarında en az onbeş, yüksek lisans prog-
ramlarında yedi ve doktora programlarında ise en az üç kişidir. Ancak, ilgili yönetim kurulunun
gerekçeli teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile açılması ilan edilmiş olan derslerin
bazıları ön lisans ve lisans programlarında en az yedi, yüksek lisans programlarında beş ve
doktora programlarında ise iki öğrenci ile açılabilir. Öğrenci sayısı kırk kişiyi aşmadıkça yeni
grup açılmaz.

(3) Yaz öğretiminde açılması öngörülen dersler ilgili bölümlerce, lisansüstü dersler
ise, ilgili enstitü anabilim dallarının görüşü ve ilgili yönetim kurullarının onayı ile en geç bahar
dönemi sınav sonuçlarının elektronik ortamda ilanını izleyen üç iş günü içerisinde belirlenir.
Belirlenen dersler, Üniversite Yönetim Kurulunun onayından sonra kesinleşir ve ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme, Ders Alma, Dersten Çekilme ve Devam Zorunluluğu

Değerlendirme
MADDE 9 – (1) Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülen İngilizce ha-

zırlık programı için açılacak yaz öğretimi, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının teklifi ve Üni-
versite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir ve ilan edilir. Yaz öğretimine katılan öğrenci-
lerin başarı durumları, 28/7/2019 tarihli ve 30845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan OSTİM
Teknik Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğine göre değerlendirilir.

(2) İngilizce Hazırlık sınıfınca düzenlenen yaz öğretimine, İngilizce Hazırlık Sınıfında
başarısız olan bütün öğrenciler katılabilir.

(3) İngilizce Hazırlık Sınıfınca düzenlenen yaz öğretiminde derslerin %90’ına devam
etme zorunluluğu vardır.

(4) İngilizce Hazırlık Sınıfınca düzenlenen yaz öğretimi sonunda yapılacak İngilizce
yeterlik sınavlarında OSTİM Teknik Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde yer
alan değerlendirme esasları uygulanır.

Ders alma ve dersten çekilme
MADDE 10 – (1) Yaz öğretimi kayıt işlemleri Senatoca belirlenen tarihler içinde ta-

mamlanır. Bir öğrenci, yaz öğretiminde toplam AKTS kredisi 18’i aşmamak üzere en çok üç
ders alabilir.

(2) Yaz öğretiminde ders ekleme veya ders bırakma işlemi yapılmaz. Yaz öğretiminde
sadece dersten çekilme işlemi uygulanır. Yaz öğretimindeki bir dersin açılması kesinleştiğinde,
dersten çekilen öğrencinin ders için ödediği yaz öğretimi ücreti iade edilmez.
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Devam zorunluluğu
MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminde, derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce

devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile, bu durum devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
Devam süresine ilişkin olarak 28/7/2019 tarihli ve 30845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
OSTİM Teknik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hüküm-
leri uygulanır.

Diğer üniversitelerden alınan dersler
MADDE 12 – (1) İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç, öğrenciler 9 uncu maddede

belirtilen sınırlamalar içinde kalmak koşuluyla, Üniversite tarafından uygun görülen diğer üni-
versitelerde yaz döneminde açılan dersleri alabilirler. Ancak, bu derslerin ilgili birimlerce açıl-
mamış olması ve alınacak derslerin eşdeğerliliğinin her yıl kayıttan önce ilgili yönetim kurul-
larınca onaylanmış olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci transkript-
lerine işlenmesi ile ilgili işlemler OSTİM Teknik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğre-
tim ve Sınav Yönetmeliği ile OSTİM Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yö-
netmeliği hükümlerine göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenim Programları, Ücretler ve Mezun Olma Hakkı

Öğrenim programları ve ücretler
MADDE 13 – (1) Yaz öğretiminde görev alacak öğretim elemanları sadece bir ders ve-

rebilir. Ancak ilgili yönetim kurulunun gerekçeli teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı
ile ders sayısı ikiye yükseltilebilir. Yaz öğretiminde ders verecek öğretim elemanlarının zorunlu
ders yükü sıfır (0) kabul edilir. Yaz öğretimi öğrenim ücretleri ve öğretim elemanlarına ödene-
cek ders ücreti; Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenir.

Mezun olma hakkı ve ilişik kesme
MADDE 14 – (1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programların son döneminde olan ve

OSTİM Teknik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile
OSTİM Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre
durumları elverişli olan öğrenciler, ek süre elde ettikleri ders veya dersleri yaz öğretiminde
alarak mezuniyet için gereken koşulları sağlayabilirler. Yaz öğretiminde alınan derslerden
dolayı ayrıca ek süre hakkı kullanılmaz.

(2) Durumları, yukarıda belirtilen yönetmeliklerin hükümlerine uygun olan öğrenciler,
yaz öğretimine katılarak, almaları gereken dersleri, başarı ile tamamlamaları halinde yaz
öğretimi sonunda mezun olabilirler.

(3) Sınamalı durumda olan öğrenciler yaz öğretimi sonunda OSTİM Teknik Üniversitesi
Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen not ortalamasını sağ-
ladıkları takdirde sınamalı durumları ortadan kalkar.

(4) Normal dönemler sonrasında ilişiği kesilmiş olan öğrenciler yaz öğretiminden ya-
rarlanamazlar. İlişik kesme işleminden önce kayıt yapılmış ise kayıt işlemi iptal edilir.

(5) Yaz öğretimi sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanır ve yaz öğreti-
mindeki derslerden alınan notlar transkriptlerde yaz öğretimi adı altında açılacak bir bölümde
gösterilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 6547/1-1 

—— • —— 
Düzce 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6464 
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Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6471 

—— • —— 

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6472 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İHTİYAÇ FAZLASI 1 (BİR) ADET ARAÇ SATILACAKTIR 
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği 

Kümeevleri No: 4   06797 Etimesgut /ANKARA adresinde faal halde bulunan aşağıda dökümü 
yapılan aracın satışını kapsamaktadır. 

 
SIRA  

NO 

PLAKA  

NO 
MARKASI MODEL 

SİLİNDİR  

HACMİ 
KM.Sİ RENK YAKIT 

VİTES 

DURUMU 

1 06 DB 4659 TOYOTA 2001 2445 234.250 MAVİ DİZEL MANUEL 
 

1 - İhale tarihinden itibaren tekliflerin geçerlilik süresi 90 (doksan) gündür. 
2 - Aracın satışı, teklif sahiplerinin katılımı ile “Açık Artırma Usulü “ uygulanmak 

suretiyle yapılacaktır. Şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak teklif 
mektuplarının en geç 21/08/2019 tarih, saat 14:00’e kadar elden veya posta ile Sümer Holding 
A.Ş. Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4   06797 
Etimesgut/ANKARA adresine verilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. Teklifler aynı gün saat 14:00’den sonra Genel Müdürlük ihale salonunda 
açılacaktır. Telgraf, teleks, faksla veya e-posta ile verilecek teklifler değerlendirilmeye 
alınmayacaktır. 

3 - Araç hafta içi saat 09:00 ile 16:30 arasında görülebilir.  
4 - İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Sümer 

Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta veya aracı dilediğine satmakta 
serbesttir. 

5 - İhale dökümanı; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Hizmetleri Daire 
Başkanlığından  50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin 
ihale dökümanını satın almaları zorunludur.  

6 - İhale döküman bedeli Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün Vakıflar Bankası 
Ankara Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 63 0001 5001 5800 7292 7217 75 no.lu veya T.C. 
Ziraat  Bankası Gazi Mahallesi Şubesi nezdinde bulunan IBAN  TR 93 0001 0008 9835 1604 
0950 12  no.lu TL hesabına “Araç satışı ihale dökümanı bedeli“ açıklaması ile yatırılacak olup, 
dekontun ibrazı halinde ihale dökümanı satışı yapılacaktır. 

7 - İstekliler 3.000,00 TL (Üçbin Türk Lirası) tutarında nakit veya banka teminat mektubu 
olarak teminat verecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde Sümer 
Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş ve vadesi en az 1 (bir) yıl süreli olacaktır. 

 
SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 (06797)  
Etimesgut/ANKARA 

Tel: (312) 310 38 30   Faks: (312) 211 04 29 
www. www.sumerholding.gov.tr 

 6568/1-1 
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DE 36000 TİPİ (18) ADET LOKOMOTİFİN DİZEL MOTOR EKSOZ ISI KALKANIN 

ALIMI VE LOKOMOTİFLERE MONTAJI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

Afyonkarahisar Lokomotif Araç Bakım Atelye Müdürlüğü’nde bakım, onarımı yapılan 

DE 36000 tipi (18) adet Lokomotifin dizel motor eksoz ısı kalkanın teknik şartnamesine göre 

alımı ve Lokomotiflere montajı işi satın alınacaktır. 

İhale Kayıt No : 2019/354692 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım 

Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. 

No: 2/6  GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 213 29 44 

c) Elektronik Posta Adresi : afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 

1- İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Afyonkarahisar Lokomotif Araç Bakım Atelye 

Müdürlüğü’nde bakım, onarımı yapılan DE 36000 tipi (18) adet Lokomotifin dizel motor eksoz 

ısı kalkanın teknik şartnamesine göre alımı ve lokomotiflere montajı işidir. 

2- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine 

ihale tarihi olan 19 / 08 /2019 günü saat 10/30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü 

adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon 

Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 

150,00 TL bedelle temin edilebilir. veya TC ZİRAAT BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 

2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI 

TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara yatırılması ve makbuz - dekontlara 

açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif zarfının içerisinde sunulması 

gereklidir. 

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

6- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 6517/1-1 
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MUHTELİF ÇELİK MALZEME TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
T.T.K. ihtiyacı olarak 39 kalem muhtelif çelik malzeme temini 4734 sayılı Kanunun 3/g 

maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
1- İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 
ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel   :0 (372) 259 47 77 - 259 47 86  
  Faks : 0.(372) 253 12 73 - 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi : satinalma@taskomuru.gov.tr 
2- İhale konusu işin nev’i : Sıra no:  Malzemenin Cinsi: Miktarı/kalem 
a) Niteliği, türü ve miktarı :     1 Muhtelif çelik malzeme temini 39 
b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü fatura muhteviyatı malzemeler için 

Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü Ambarı, 
diğer müessese Müdürlükleri fatura muhteviyatı malzemeler 
için Müessese ambarlarıdır. Malzemelerin boşaltılması 
firmaya ait olacaktır.  

c) Teslim tarihi : Çelik malzemeler 60 günde teslim edilecektir. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 26/08/2019 Pazartesi - Saat 1500 
c) Dosya no : 1912019 
d) İhale kayıt no : 2019/351721 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4-1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda 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; 
4-2 Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4-3 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4-4 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4-5 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi  
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal 

Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 2019 – Sayı : 30845 

 

5- Firmalar şayet var ise teklifleri ile birlikte TSE uygunluk belgelerini ve ISO Kalite 
Sistem Belgelerini vereceklerdir. Firmalar bu şartnamede belirtilen malzemeden yapılmış 
ürünlerine ait mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren (EN 10204:2004 Tip 3.1’e 
göre) test raporlarını teklif ile birlikte vereceklerdir. 

5.1- Kısmi teslimat yapılabilecektir. Firma teslimatla birlikte ilgili her ürüne ait test 
sertifikalarını (EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre Mekanik özellikler ve kimyasal bileşim) vereceklerdir. 

5.2- Sipariş miktarlarının yaklaşık % 8 oranına kadar fazlalık veya noksanlık kabul 
edilecektir. 

6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 
6.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda sırası 

ile istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgelerdeki belgeler tutarına (yüksek olan) 
göre ve erken teslim süresi esas alınacaktır. 

6.2- İstekliler tekliflerini (TL.)Türk Lirası olarak vereceklerdir. 
7- İhale, İdari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
8- İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale 
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yolu ile ihale dökümanı satın almak isteyenler, İhale dökümanı 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dökümanlarının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 
dökümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dökümanının kargo ile 
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dökümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dökümanı satın almaları zorunludur.  

9- Teklifler en geç 26/08/2019 Pazartesi Saat 15:00 kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilir. 

11- İstekliler 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 dışı bırakılacaktır.  

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
14- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır.  
14.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  
14.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır ilan olunur. 

 6458/1-1 
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MUHTELİF ÇELİK HALAT (10 KALEM) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
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PLASTİK İZOLATÖR, DİNAMİT KILIFI, SIKILAMA ÇUBUĞU, SU TÜPÜ VE  

DİNAMİT SANDIĞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

T.T.K. İHTİYACI OLARAK 7 Kalem Plastik İzolatör, Dinamit Kılıfı, Sıkılama Çubuğu, 

Su Tüpü ve Dinamit Sandığı Alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir. 
 

İhale kayıt numarası : 2019/347084 

1- İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

   Satınalma Daire Başkanlığı   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- İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi -  Birimi Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı 1- Plastik su tüpü MİD-135 (Ø26'lık) 

2- Plastik İzolatör 

3- Plastik Dinamit Kılıfı (Ø 33 mm) 

4- Plastik Dinamit Kılıfı (Ø 26 mm) 

5- Plastik Sıkılama Çubuğu (Ø 26mm) 

6- Plastik Sıkılama Çubuğu (Ø 30mm) 

7- Patlayıcı Madde Sandığı 

Adet 

Paket 

Adet 

Adet 

Adet 

Takım 

Adet 

110.000 

102 

3.000 

2.000 

80 

80 

64 

Toplam: 115.326 

b) Teslim yeri TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi : Plastik izolatör, dinamit kılıfı, sıkılama çubuğu ve su tüpleri 

60 takvim gününde, dinamit sandıkları ise 90 takvim gününde 

teknik şartnamede belirtildiği gibi teslim edilecektir. 

3- İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 20.08.2019 Salı - Saat 15: 00 

c) Dosya no : 1918016 
 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

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

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

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

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

4- 2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler.  

4-3- Firmalar teklif edilecek malzemelerin her birine ait numune, plastik su tüpü, dinamit 

kılıfı, izolatör, sıkılama çubuğu için alev geciktirici ve antisitatik özelliklere ait test raporlarını 

teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Test raporları yeni tarihli (son bir yıla ait) olacaktır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5- İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır. 

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

5- 2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 
5- 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.  
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6- İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/ 
Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale 
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 20.08.2019 Salı – Saat 15: 00’ a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 

- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, 
ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif 
kabul edilmeyecektir. 

10- İstekliler 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 dışı bırakılacaktır.  

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 
 6441/1-1 
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TH TRAPEZ BOYUNDURUĞU VE BAĞLANTI ELEMANLARI 
ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: TH trapez boyunduruğu ve bağlantı elemanları alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2019 / 351569 
Dosya No : 1926054 
1- İDARENİN :  
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan 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- İHALE KONUSU MALIN :  
a) Niteliği, türü ve miktarı : TH trapez boyunduruğu ve bağlantı elemanları (3 kalem) 
b) Teslim yeri : Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi iş sahası - 

ZONGULDAK 
c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 180 takvim günüdür. 
3- İHALENİN   
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  
  Satınalma Dairesi Başkanlığı  
  Bülent Ecevit Caddesi No: 125  ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 20.08.2019 Salı günü saat: 15:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda 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 kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e)  Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 

fiyat avantajı uygulanması dikkate alınarak en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 75.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 20.08.2019 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir.  

9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10- İstekliler 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 aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 6457/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden: 

 
 6570/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, 3399 ada, 12 parsel üzerindeki 1074876 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Takım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Halit EYİSOY (Elektrik 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10791, Oda Sicil No: 10185) tarafından, 

Ankara 18. İdare Mahkemesinin 2018/1845 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

20.05.2019 tarihli ve E.2018/1845-K.2019/1077 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 12.05.2018 tarihli ve 30419 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Halit EYİSOY 

hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 24.07.2019 tarihli 

ve 170351 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6569/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 771962, 771964 ve 771967 YİBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle 

hakkında bir yıl içerisinde üç defa idarî para cezası uygulanması nedeniyle, 27.12.2017 tarihli ve 

31980 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile “yeni iş 

almaktan cezası” verilen, 8179 Ticaret Sicil No ile Karaman Ticaret Odasına kayıtlı 1292 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hassas Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 6. İdare 

Mahkemesinin 2018/1400 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge 

İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 12.06.2019 tarihli ve E.2019/710-K.2019/1180 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı 

Resmî Gazete ilanı ile Hassas Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 

24.07.2019 tarihli ve 172990 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  6604/1-1 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 
26.07.2019 tarih ve 30843 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna ilişkin ilanımızın nitelikler kısmının yanlış 
yazılması nedeniyle, ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.  

Duyurulur. 
 

BİRİM K.UNVANI K.D ADET ALES Y. DİL ÖZEL ŞARTLAR 

TIP FAKÜLTESİ 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü Radyasyon 

Onkolojisi 

Anabilim Dalı 

Öğr. Gör. 

(Uygulamalı 

Birim) 

2 1 70 50 

Fizik alanında lisans mezunu 

olup Radyoterapi fiziği alanında 

tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü Radyasyon 

Onkolojisi 

Anabilim Dalı 

Öğr. Gör. 

(Uygulamalı 

Birim) 

2 1 70 50 

Fizik mühendisliği alanında 

lisans mezunu olup Radyoterapi 

fiziği alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

 6609/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurumumuzda Enerji Uzmanı olarak görev yapmakta iken 672 sayılı KHK ile kamu 

görevinden çıkarılan Mutlu ARSLAN’ın, ihraç işlemine karşın OHAL Komisyonuna yapmış 
olduğu başvurunun sonuçlandığı Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme 
Komisyonundan alınan 27/06/2019 tarihli ve 2684 sayılı yazıyla Kurumumuza bildirilmiştir. 
Komisyonun 19/06/2019 tarihli ve 2019/27756 sayılı kararında; 

"1- Başvurunun reddine, 
  2- 7075 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca dosyanın Kurumuna 

devrine, 
  3- Kararın, Kurumunca 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre başvurucuya tebliğ 

edilmesine, 
  4- Kararın, başvurucuya tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare 

Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere 19.06.2019 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.” 
denilmektedir. 

Söz konusu karar, adı geçenin MERNİS’de kayıtlı adresinde (Keklik Pınarı Mah. 908 
Cad. Dış Kapı No: 7 İç Kapı No: 1 Çankaya/ANKARA) bulunmadığından dolayı tebliğ 
edilemediğinden, Komisyon kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara 
İdare Mahkemelerinde dava açılabileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci ve 
müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 6466/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı No:43 Muratpaşa/Antalya adresinde 30/11/2017 

ve BAY/939-82/39328 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Alpbey Akaryakıt 
Anonim Şirketi’nin, 29/06/2018 tarihinde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek 
otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması ile ilgili olarak 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Alpbey Akaryakıt Anonim Şirketi 
nezdinde 08/04/2019 tarihli ve 17034 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma 
açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 28/05/2019 tarihli ve 623 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan İçerenköy Mah. Çetinkaya Sok. No:2/28 Ataşehir/İstanbul adresine gönderilmesine 
rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) 
gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 
Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6465/1/1/1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 02.05.2019 tarihli ve 8570-5 ve 8570-6 sayılı 

kararları ile, BAY/939-82/38700 lisans sahibi “Şair Eşref Mahallesi No:6 Gazanyolu Küme Evler 
Mevkii Serinhisar Denizli” adresinde mukim Altunlar Demir Çelik İnşaat Petrol Ürünleri Nakliye 
Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 29.01.2019 tarihinde yapılan 
denetimde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması ve lisansı ile tanınan haklar dışında 
faaliyet göstererek otomasyon sistemine müdahale edilmesi ve otomasyon sisteminin doğru ve 
sağlıklı veriler içermemesi fiillerinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 
100.521,-TL ve 100.520,-TL olmak üzere toplam;201.041,-TL idari para cezası uygulanmasına 
karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine 
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam;201.041,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 6465/2/1/1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Gökçe Ahmet Mahallesi Gökçe Ahmet Sokağı No:310 Akhisar / Manisa adresinde 

23/05/2017 ve BAY/939-82/38524 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Çetinsoy 
Turizm Petrol Taşımacılık Gıda İnşaat Madencilik Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin 25/09/2017 tarihinde tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün 
bulundurma veya akaryakıtı tağşiş etme ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 
“İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 
maddesi hükümleri uyarınca Çetinsoy Turizm Petrol Taşımacılık Gıda İnşaat Madencilik 
Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 06/05/2019 tarihli ve 21541 sayılı 
Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 16/05/2019 tarihli ve 565 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Gökçe Ahmet Mahallesi Gökçe Ahmet Sokağı No:310 Akhisar / Manisa adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 
06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6465/3/1/1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09.05.2019 tarihli ve 8582-46 sayılı kararı ile, 

LPG-BAY/941-54/18657 sayılı lisans sahibi Kandahar Mahallesi No:1 Doğu Beyazıt Yolu Üzeri 
Muradiye-Van adresinde mukim Dar-San Petrol İnşaat Temizlik Hizmetleri Turizm Sanayı 
Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 10.01.2018 tarihinde yapılan denetimde LPG 
tüpü dolumuna yarayan teçhizatı istasyon dahilinde bulundurmak ve otogaz istasyonunda LPG 
dolumu yapmak fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 100.000,-TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı 
geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 
Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 100.000,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6465/4/1/1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kahramankazan / Ankara adresinde 13/08/2013 ve MYĞ/4547-1/33123 sayılı bayilik 

lisansı kapsamında faaliyet gösteren Denge Petrol Sanayi Ve Ticaret İthalat İhracat Pazarlama 
Limited Şirketi’nin, 23/05/2017 tarihinde Madeni yağ tesisinden alınan satışa hazır ürünlerin 
teknik düzenlemelere uygun olmaması nedeniyle lisansın verdiği haklar dışında faaliyet 
gösterilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 
nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
Denge Petrol Sanayi Ve Ticaret İthalat İhracat Pazarlama Limited Şirketi nezdinde 08/04/2019 
tarihli ve 17162 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar 
verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 15/05/2019 tarihli ve 546 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Dağkaya Köyü Mevkii İstanbul Yolu 31.Km Kapı No:1-2 Kahramankazan/Ankara 
adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu 
savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 
No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi 
takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6465/5/1/1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Fatih Sultan Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi B Blok Kule 3 No:8 Kat:9 Daire:58 

Ümraniye/İstanbul adresinde 04/06/2014 ve DAĞ/5045-1/34311 sayılı bayilik lisansı kapsamında 
faaliyet gösteren Ekodizel Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, 31/12/2018 
tarihinde Ulusal petrol stok yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ekodizel Akaryakıt Dağıtım Sanayi 
Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 24/04/2019 tarihli ve 19746 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 27/05/2019 tarihli ve 610 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Abdurrahmangazi Mah. Sevenler Cad. Anemon B Blok Kat:9 No:61 
Sancaktepe/İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu 
kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi 
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6465/6/1/1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Fatih Sultan Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi B Blok Kule 3 No:8 Kat:9 Daire:58 

Ümraniye/İstanbul adresinde 04/06/2014 ve DAĞ/5045-1/34311 sayılı bayilik lisansı kapsamında 
faaliyet gösteren Ekodizel Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, 01/06/2017 
tarihinde Bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve tutarlı veriler içermemesi ve bayide tespit 
edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ekodizel Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret 
Anonim Şirketi nezdinde 12/06/2019 tarihli ve 26737 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 18/06/2019 tarihli ve 677 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Abdurrahman Gazi Mah. Sevenler Cad. Anemon B Blok Kat:9 No:61 
Sancaktepe/İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu 
kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi 
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6465/7/1/1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok. Muyar Plaza No:4 D:43 Ümraniye/İstanbul adresinde 

14/07/2015 ve DAĞ/5692-1/35798 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Eksen 
Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi’nin, 2018 tarihinde Ulusal petrol stok yükümlülüğünün 
yerine getirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” 
başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Eksen Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi nezdinde 24/04/2019 tarihli ve 
19747 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 27/05/2019 tarihli ve 618 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Barbaros Mah. Fesleğen Sok. Uphill Court Sitesi Uphill Towers A1-A Blok Daire 
No:108 Ataşehir/İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu 
kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi 
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6465/8/1/1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09.05.2019 tarihli ve 8582-36 sayılı kararı ile, 

BAY/462-1004/08181 lisans sahibi “D-100 Karayolu Üzeri Ayrılık Çesmesi Mevkii Merkez 
BOLU” adresinde mukim Etur Turizm Ve Petrol Ürünleri Limited Şirketi tarafından işletilen 
tesiste 11.09.2017 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet 
göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması fiilinin 
tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 87.814,-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 87.814,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 6465/9/1/1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Yenişehir Mah. Mustafa Akyol Sok. No:13 D:134 Kurtköy-Pendik /İstanbul adresinde 

08/10/2015 ve DAĞ/5814-2/36049 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Garajoil 
Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 01/01/2018 tarihinde Ulusal petrol 
stok yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 
“İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 
maddesi hükümleri uyarınca Garajoil Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 
nezdinde 25/04/2019 tarihli ve 20002 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma 
açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 22/05/2019 tarihli ve 599 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Göztepe Mah. Begonya Cad. Göksu Evleri Sit. No:19/1 Beykoz / İstanbul adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 
06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6465/10/1/1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 02.05.2019 tarihli ve 8570-7 ve 8570-8 sayılı 

kararları ile, BAY/939-82/39454 lisans sahibi “Sazlık Mahallesi Sazlık Sokağı No:91/2 
Toprakkale Osmaniye” adresinde mukim Günışıgı Akaryakıt Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret 
Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 17.07.2019 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı 
haricinde akaryakıt ikmali yapılması ve lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek 
otomasyon sistemine müdahale edilmesi ve otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler 
içermemesi fiillerinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 100.521,-TL ve 
100.520,-TL olmak üzere toplam;201.041,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam;201.041,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 6465/11/1/1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09.05.2019 tarihli ve 8582-27 ve 8582-28 sayılı 

kararları ile, BAY/939-82/35803 lisans sahibi “Cumhuriyet Mahallesi D400 Karayolu Üzeri 
İstasyon Karşısı Bahçe Osmaniye” adresinde mukim Güven Uluslararası Nakliyat İhracat İthalat 
Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 21.12.2018 tarihinde yapılan denetimde 
dağıtıcısı  haricinde akaryakıt ikmali yapılması ve lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet 
göstererek otomasyon sistemine müdahale edilmesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu 
kişi hakkında toplam;100.521,-TL ve 100.520,-TL olmak üzere toplam;201.041,TL tutarında idari 
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin 
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 
edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 201.041,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 6465/12/1/1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
EÜ/3498-2/2144 numaralı üretim lisansı sahibi MB Elektrik Üretim Limited Şirketi’nin, 

ortaklık yapısında %10’un üzerinde pay edinimine yol açan değişikliği Kurumdan onay 
almaksızın gerçekleştirmesi nedeniyle Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15’inci 
maddesi hükümleri uyarınca MB Elektrik Üretim Limited Şirketi hakkında 20.05.2019 tarihli ve 
23802 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 31.05.2019 tarihli ve 635 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin 20’nci maddesi uyarınca yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığında kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde kayıtlı Eskişehir Yolu 
Söğütözü Mah. 2177 Sok. No:10/B Kat:20 133-134 9.No.lu Oda Çankaya/Ankara adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda söz konusu savunma 
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:51/C 06530 
Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6465/13/1/1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30.05.2019 tarihli ve 8649-32 ve 8649-34 sayılı 

kararları ile, DAĞ/4030-1/31527 lisans sahibi “Merdivenköy Mah. Tekkealtı Sokak No:6/1 D.2 
Kadıköy İstanbul” adresinde mukim Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi tarafından 
işletilen tesiste 2015 tarihinde yapılan denetimde bayisinin işlettiği akaryakıt istasyonunda 
otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yaptığına ilişkin Kuruma 
bildirimde bulunmaması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 972.717,-TL 
ve 972.717,-TL olmak üzere toplam;1.945.434,-TL idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam;1.945.434,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 6465/14/1/1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09.05.2019 tarihli ve 8582-31 sayılı kararı ile, 

BAY/453-559/03159 lisans sahibi “Fatih Mehmet Sultan Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı No:173 
Merkez Nevşehir” adresinde mukim Kurutluoğulları Petrol Ürün. Ticaret Ve Sanayi Limited 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 31.05.2018 tarihinde yapılan denetimde lisansın verdiği haklar 
dışında yeniden satış amaçlı akaryakıt satması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi 
hakkında toplam;100.521,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, 
söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine 
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 100.521,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 6465/15/1/1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Mehmet Ali Akman Mah. İnönü Cad. No:696/5 Konak/İzmir adresinde 02/05/2013 ve 

DAĞ/4385-5/32550 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mimag Petrol Akaryakıt 
Dağıtım Ve Depolama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, 2018 tarihinde Ulusal petrol stok 
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 
“İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 
maddesi hükümleri uyarınca Mimag Petrol Akaryakıt Dağıtım Ve Depolama Sanayi Ticaret 
Anonim Şirketi nezdinde 24/04/2019 tarihli ve 19783 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 30/05/2019 tarihli ve 632 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı 36 Ada Ata 2/3 Blok Kat:3 Daire:31 Ataşehir/İstanbul 
adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu 
savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 
No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi 
takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6465/16/1/1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Çakmak Mahallesi Konya Ereğli Caddesi No:2408 Ereğli/Konya adresinde 02/03/2018 ve 

BAY/939-82/39718 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Necatin Şirin’nin, 
08/03/2018 tarihinde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Necatin Şirin nezdinde 21/05/2019 
tarihli ve 23957 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar 
verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 10/06/2019 tarihli ve 654 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Esmer Çayı Mah. Esmerçayı 16 Sok. No:11/11 Siverek / Şanlıurfa adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 
06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6465/17/1/1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Çakmak Mahallesi Konya Ereğli Caddesi No:2408 Ereğli/Konya adresinde 02/03/2018 ve 

BAY/939-82/39718 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Necatin Şirin’nin, 
12/03/2018 tarihinde akaryakıt istasyonunda gizli sabit/seyyar tank, düzenek, ekipman 
bulundurma ve lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemine 
müdahale edilmesi ve otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi ile ilgili olarak 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Necatin Şirin nezdinde 
07/03/2019 tarihli ve 12049 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına 
karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 10/06/2019 tarihli ve 651 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Esmer Çayı Mah. Esmerçayı 16 Sok. No:11/11 Siverek / Şanlıurfa adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 
06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6465/18/1/1 



28 Temmuz 2019 – Sayı : 30845 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20.06.2019 tarihli ve 8670-19 sayılı kararı ile,  

lisans sahibi “Saray Mah. 7 Cad. /12 Kahramankazan Ankara” adresinde mukim Net Peyzaj 
Kimyevi Maddeler Petrol Ürünleri Gıda İmalatı Otomotiv Nakliyat İthalat Ve İhracat Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 2016 tarihinde yapılan denetimde yurt içinden 
temini için Kurumdan uygunluk yazısı alınması gereken ürünü uygunluk yazısı almamış kişiye 
satma fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 84.575,-TL tutarında 
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen 
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 
iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 84.575,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 6465/19/1/1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Çiftlik Mh. İsmet Paşa Cd. 49/1 İlkadım/Samsun adresinde 07/12/2016 ve MYĞ/6647-

1/37686 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Olg Petrol Ürünleri Gıda İnşaat 
Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 08/12/2016 tarihinde Temin edilen baz yağının 
madeni yağ üretim faaliyeti haricinde doğrudan ticarete konu edilmesi ve Yurt içinden temini için 
Kurumdan uygunluk yazısı alınması gereken akaryakıt harici ürünü uygunluk yazısı almadan 
temin etme ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 
nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Olg 
Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 18/06/2019 
tarihli ve 27861 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar 
verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 24/06/2019 tarihli ve 692 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Çiftlik Mh. İsmet Paşa Cd. 49/1 İlkadım/Samsun adresine gönderilmesine rağmen 
ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün 
içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 
Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6465/20/1/1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi Dinç Sokak No:4 Muyar Plaza Kat:8 D:54 

Ümraniye/İstanbul adresinde 21/02/2013 ve DAĞ/4286-2/32224 sayılı bayilik lisansı kapsamında 
faaliyet gösteren Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi’nin, 12/10/2018 tarihinde Ulusal petrol stok 
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 
“İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 
maddesi hükümleri uyarınca Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi nezdinde 22/04/2019 tarihli ve 
19572 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 15/05/2019 tarihli ve 552 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Hasanpaşa Mah. G-1008 Sok. By Concept B Blok Kapı No:3/1 Daire No:34 
Sultanbeyli/İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu 
kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi 
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6465/21/1/1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Barbaros Mah. Dereboyu Cad. Mor Sümbül Sk. No:5/a Deluxıa Palace K:15 D:416 

Ataşehir /İstanbul adresinde 03/07/2013 ve DAĞ/4479-1/32933 sayılı bayilik lisansı kapsamında 
faaliyet gösteren Primera Enerji Dağıtım Anonim Şirketi’nin, 27/07/2017 tarihinde Bayisinin 
otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların 
Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” 
başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Primera Enerji Dağıtım Anonim Şirketi nezdinde 12/02/2019 tarihli ve 7757 
sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 16/05/2019 tarihli ve 567 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Sanayi Mah. Çelikyay Sok. No:15/5 İzmit/Kocaeli adresine gönderilmesine rağmen 
ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün 
içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 
Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6465/22/1/1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20.06.2019 tarihli ve 8670-21 sayılı kararı ile,  

lisans sahibi “Saray Mah. 7 Cad. /12 Kahramankazan Ankara” adresinde mukim Sas Kimyevi 
Maddeler Petrol Ürünleri İmalat Otomotiv Nakliye İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 2016 tarihinde yapılan denetimde yurt içinden temini için 
Kurumdan uygunluk yazısı alınması gereken ürünü uygunluk yazısı almamış kişiye satma fiilinin 
tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 84.575,-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı’nda adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 84.575,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 6465/23/1/1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30.05.2019 tarihli ve 8649-49 sayılı kararı ile, 

LPG-BAY/941-54/17567 sayılı lisans sahibi Afyonkarahisar Konya Karayolu 60. Km. Yakasinek 
Sultandağı-Afyonkarahisar adresinde mukim Sefa Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ve 
Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 02.05.2018 tarihinde yapılan denetimde 
istasyonda LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmayan personel çalıştırılması fiilinin tespit 
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 100.000,-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 100.000,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6465/24/1/1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Küçükkayaş Mahallesi No:334 Samsun Devlet Yolu Mamak / Ankara adresinde 

22/01/2016 ve BAY/939-82/36471 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Simra 
Petrol Gıda Ve Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 02/11/2016 tarihinde dağıtıcısı 
haricinde akaryakıt ikmali yapılması ve kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı 
veya dolumu yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” 
başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Simra Petrol Gıda Ve Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 
09/05/2019 tarihli ve 22082 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına 
karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 15/05/2019 tarihli ve 560 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Cumhuriyet Mah. Atatürk Blv. Bey City Residance B Blok Kat:3 Daire:2 Esenyurt / 
İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz 
konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu 
Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, 
aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6465/25/1/1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30.05.2019 tarihli ve 8650 sayılı kararı ile, 

İHR/975-1/20522 lisans sahibi mukim Sun Havacılık Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen 
tesiste 21.03.2011 tarihinde yapılan denetimde Sun Havacılık Ticaret Ltd.Şti'nin Azizcan İnalcan-
Sur Petrol'e jet yakıtı ikmal etmek suretiyle sahibi olduğu lisans ile kendisine tanınan hakların 
dışında faaliyette bulunduğunun ve petrolün amaç dışı kullanıma sebebiyet verdiğinin tespit 
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 308.194,-TL. tutarında idari para cezası 
uygulanmasına ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci 
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
sahibi olduğu İHR/975-1/20522 sayılı ihrakiye teslimi lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir. 
Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 308.194,-TL, tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 6465/26/1/1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
İsabalı Köyü Çukurtarla Mevkii Pamukova/Sakarya adresinde 02/09/2014 ve BAY/939-

82/34605 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Varan Akaryakıt Kuyumculuk Sanayi 
Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 11/05/2017 tarihinde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet 
göstererek otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi ve Dağıtıcısı haricinde 
akaryakıt ikmali yapılması ve fiyat ilanı yapılmadan akaryakıt satışı yapılması. ile ilgili olarak 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Varan Akaryakıt 
Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 08/02/2019 tarihli ve 7248 sayılı 
Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 21/05/2019 tarihli ve 582 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan İsabalı Köyü Çukurtarla Mevkii D 600 Karayolu Üzeri Pamukova/Sakarya adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 
06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6465/27/1/1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Bursagaz Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Tic. ve Taah. A.Ş.’nin (Bursagaz) lisanslı 

dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren 0002000812 Sertifika Numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları 
Sertifikası sahibi Vensu Dayanıklı Tüketim Mal. Doğalgaz Mak. Tem. Ürünleri ve Hizm. Gıda 
İnş. Teks. Mobilya Nak. Paz. Dağ. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 2018 yılında gerçekleştirmiş olduğu 
işlerinin incelenmesi neticesinde, bu firmada çalışan mevcut personel sayıları ve sunulan 
projelerin imalatlarının yaklaşık süreleri üzerinden yapılan kontrollere göre; yetkisiz gerçek veya 
tüzel kişilerin yapmış oldukları tesisatları projelendirerek Bursagaz’a sunmuş olmasının 4646 
sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin 1 inci ve 4 üncü fıkrası, Doğal Gaz 
Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 5 inci maddesi ile 09.02.2006 tarih ve 652 sayılı Kurul 
Kararı’nın 7 nci maddesi hükümlerine aykırı olması nedeniyle, 4646 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesi ile Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca, 11.03.2019 
tarih ve 12318 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında mezkur firma hakkında doğrudan soruşturma 
açılmasına karar verilmiştir. 

 Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 inci maddesi kapsamında düzenlenen 
22.03.2019 tarih ve 389 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6465/28/1/1 
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YÖNETMELİKLER
–– Kayseri Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Kayseri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Ostim Teknik Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği
–– Ostim Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
–– Ostim Teknik Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– 2019 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2019 Yılı Mayıs Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri

Listesi
–– 2019 Yılı Mayıs Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde

“T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.


