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YÖNETMELİKLER

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 18 inci maddesine aşa-
ğıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Çift anadal veya yandal programından çıkarılan öğrencilerin başarılı olduğu ve
anadal programına sayılmayan dersleri, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript
ve diploma ekinde gösterilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/10/2011 28082

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 27/4/2012 28276
2- 23/10/2012 28450
3- 7/2/2013 28552
4- 5/6/2013 28668
5- 2/7/2013 28695
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Iğdır Üniversitesinden:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Iğdır Üniversitesine bağlı fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ara sınav: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl için-

de yapılan sınavları,
b) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokul-

larını,
c) Bütünleme sınavı : FG, FF ve FD notu bulunan öğrencilerin girebildiği, dersin oku-

tulduğu yarıyıl  veya  yıl sonunda, final sınavlarından sonra yapılan sınavı,
ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere dekan,

müdür, ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim ele-
manını,

d) Ders kredisi: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde her bir düzey için
belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına esas
olan 25-30 saat öğrenci çalışma yükü birimini,

e) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): En az iki yarıyılın veya bir yılın ortalamasını,
f) İlgili kurul: Fakülte kurulu, yüksekokul kurulu ve meslek yüksekokulu kurulunu,
g) İlgili yönetim kurulu: Fakülte yönetim kurulu, yüksekokul yönetim kurulu ve meslek

yüksekokulu yönetim kurulunu,
ğ) Kısa süreli sınav: Yarıyıl/yıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan

kısa süreli sınavları,
h) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı

kapsayan yükseköğretimi,
ı) Mazeret sınavı: İlgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli

bir nedenden dolayı sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavları,
i) Mezuniyet GANO baraj sınavı: Zorunlu staj hariç mezun durumunda olan, ancak

GANO’ları 2,00’ın altında olan öğrencilere verilen yükseltme sınavlarını,
j) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı

dil dersinden ve hazırlık sınıfından muafiyet için öğretim yılı başında açılan sınavı,
k) Önlisans: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan

nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden
bir yükseköğretimi,

l) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,
m) Rektörlük: Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünü,
n) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu,
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o) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş ancak tek dersten
FF veya FD harf notu alarak başarısız olmuş öğrenciye, tek derse kaldığı kesinleşen sınav dö-
nemi sonunda kullanılmak üzere verilen sınav hakkını,

ö) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,
p) Üniversite Yönetim Kurulu: Iğdır Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
r) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,
s) Yarıyıl/yıl sonu sınavı : Dersin okutulduğu yarıyıl veya yıl sonunda yapılan final  sı-

navlarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt, Katkı Payı ve Kimlik Kartı

Kayıt
MADDE 4 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına

kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, yabancı ülke ortaöğretim kurum-

larından mezun olanlar için diploma denkliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylan-
mış olması gerekir.

b)  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav veya ya-
bancı uyruklu öğrenci sınavı sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin fakülte yüksekokul
ve meslek yüksekokullarına merkezi yerleştirme sistemi ile kayıt hakkı kazanmış olmak veya
ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara
sahip bulunmak gerekir.

c) Kayıt için ÖSYM tarafından belirlenen belgeleri sağlamak gerekir. Eksik veya yeterli
olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya başka bir üniversitede
kayıtlı olması durumunda, Üniversite tarafından onaylı sureti kabul edilir. Askerlik durumu ve
adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

ç) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını bizzat yapmaları
gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adayların, mazeretlerini belgele-
meleri şartıyla, noter aracılıyla vekalet verdiği kişiler tarafından kayıtları yapılabilir. Adayların
belirlenen tarihler arasında kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Süresi içinde kaydını yaptır-
mayan öğrenci, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır.

d) Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan birimlere, akademik takvimde belirtilen
gün ve saatte kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine yedek
adaylar alınır.

(2) Üniversiteye kayıtları sırasında sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı anla-
şılan öğrencilerin, hangi yarıyıl/yılda olduklarına bakılmaksızın Üniversite ile ilişikleri kesilir.
Bu öğrencilerin Üniversiteden ayrılmış olmaları halinde, kendilerine verilen diploma ve diğer
tüm belgeler iptal edilir, bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Ders kayıtları
MADDE 5 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl/yıl başlangıcında, birimlerden gelen öneriler

de dikkate alınarak Senato tarafından belirlenen ve akademik takvimde belirtilen süre içerisinde
katkı paylarını yatırıp ders kayıtlarını yapmak veya yenilemek zorundadırlar. Bu süre içerisinde
kaydını yaptırmayan veya yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıl devam etme hakkını kaybetmiş
olur ve kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kayıtlarını yaptırmayan
veya yenilemeyen öğrencilerin, ders kayıtlarının ekle-çıkar süresi bitiş tarihinden itibaren iki
hafta içinde beyan etmeleri şartıyla, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu ilgili yönetim ku-
rulunca kabul edilmesi halinde kayıtları yenilenir. Derslerin başlamasından itibaren ders kaydı
için geçirilen süre devamsızlıktan sayılır. Kaydını yaptırmayan veya yeniletmeyen öğrencilere
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o yarıyıl/yıl için herhangi bir öğrenci belgesi verilmez ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından
faydalanamaz. Ders kayıt çıktıları, yarıyılların başlamasını izleyen iki hafta içerisinde danışman
öğretim elemanınca birimin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir ve ilgili dekanlık/müdürlük
tarafından da yarıyılların başlamasını izleyen dört hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığına ulaştırılır.

(2) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programında bir yarıyılda alacağı ders
ve uygulamaların toplamı, alt sınıftaki dersler ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendindeki dersler dâhil, önceki yarıyıllardan devamsız olduğu derslerle birlikte
haftalık en fazla kırk ders saatidir. Öğrencilerin alttan alacakları dersler daha önce devamını
almış olmak şartıyla bu sınıra dahil edilmez. Öğrenci, öncelikle tekrar edecekleri derslere kayıt
yaptırmak zorundadır. Bu dersler farklı dönemlerden ise en alttaki dönemlerden başlamak şartı
ile bulundukları döneme ait derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(3) Bir derse kayıt yaptırmak için, varsa o dersin ön koşulu olan ders/derslerden başarılı
olmak gerekir.

(4) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa ders kaydını
kendisi yenilemek zorundadır. Ders kayıtları, öğrenci otomasyon programı desteği ile internet
üzerinden yapılır. Süresi içerisinde danışman onayının alınması zorunludur. Ders kayıtlarında,
ilgili birim kurullarının bu Yönetmelik çerçevesinde koyacağı esaslara uyulması zorunludur.

(5) Kayıt yenileme sırasında öğrenci, katkı payı veya öğrenim ücretini öder. Katkı payı
veya öğrenim ücretini zamanında ödemeyen öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan ilişikleri
kesilmez. Ancak ödemekle mükellef oldukları katkı payı veya öğrenim ücretini kanuni faiziyle
öderler.

(6) Ders kayıtlarının başlaması ile önceden akademik takvimde belirlenmiş ve bir haf-
talık süreyi kapsayan dilimde öğrenci, danışman onayı almak kaydıyla almış olduğu bir dersi
bırakabilir veya bu Yönetmelikteki diğer hükümlere aykırı olmamak kaydıyla bir başka dersi
alabilir.

(7) Tek dersten kalmış olan öğrenciler, tek ders mezuniyet sınavına katıldıktan sonra
başarısız olmaları durumunda, öğrenim harcını yatırmak suretiyle dersin okutulduğu dönemde
yeniden kayıtlanarak dersi tekrar alır. Tekrar başarısız olması durumunda akademik takvimde
belirtilen tek ders sınavına girebilir.

(8) Öğrencinin bir üst yarıyıl ve/veya yıldan ders alabilmesi için meslek yüksekokulları
öğrencileri hariç, tekrar dersi olmayan ve GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler, bir yarıyılda/yıl-
da ön koşulu olmayan üst yarıyıl/yıldan, en fazla üç ders alabilirler. Ayrıca herhangi bir sebeple
Üniversiteden kendi isteği ile kaydını sildirmiş ve ÖSYM tarafından tekrar Üniversitenin aynı
bölümünün örgün veya ikinci öğretim programlarına yerleştirilen öğrenciler için birimlerince
yapılacak intibak sonucunda müfredatlarında bulunan derslerin %70’inden muaf olanlar iste-
dikleri takdirde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile üstten ders alabilirler.

Katkı payı
MADDE 6 – (1) Öğrenciler, her öğretim yılında, akademik takvimde belirtilen süreler

içinde ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci katkı payını ödemek zorundadır. Öğ-
renci katkı payını ödemeyen öğrencilerin kaydı ve kayıt yenileme işlemi yapılmaz ve bu öğ-
renciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.  Öğrenci kendi isteğiyle kayıt sildirmiş
veya disiplin cezası alması nedeniyle kaydı silinmiş ise alınan harçlar iade edilmez.

Kimlik kartı
MADDE 7 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, üzerinde geçerlilik süresi

belirtilmiş fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Kimlik kartını kaybeden öğrenciye, kayıp ilânı ile
birlikte Üniversiteye yazılı olarak başvurması halinde yeni kimlik kartı verilir. Her yıl ilgili
eğitim-öğretim yılına ait bandrolü ilgili birimin öğrenci işlerinden alması gerekir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik takvim
MADDE 8 – (1) Üniversitenin tüm birimlerinin akademik takvimi Senato tarafından

belirlenir.
(2) Eğitim ve öğretim, yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim dönem-

leri, yarıyıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört haf-
tadan, bir yıl yirmi sekiz haftadan az olamaz. Resmi tatil günleri ile  yılsonu ve bütünleme sı-
navlarının yapıldığı günler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.

(3) Gerekli görülen hallerde, ilgili kurulun kararı ile Rektörlüğün bilgisi dahilinde cu-
martesi ve/veya pazar günleri ders ve/veya sınav yapılabilir.

(4) Gerekli görüldüğü durumlarda ilgili birimin teklifi ve ilgili kurulun kararıyla yaz
okulu açılabilir. Yaz okuluna ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Eğitim-öğretimin kapsamı
MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim; ilgili akademik birimlerde, özelliklerine göre teorik

dersler, uygulamalı dersler ve pratik çalışma, atölye, tıbbi ve cerrahi klinik uygulamalar, labo-
ratuvar çalışması, bitirme ödevi, bitirme tezi, bitirme projesi, diploma projesi, staj, ödev çalış-
ması ve seminer gibi uygulamalardan oluşur.

(2) Lisans ve önlisans programlarında yer alacak dersler, bunların teorik ve uygulama
saat sayıları, kredileri, derslerin zorunlu veya seçmeli oldukları ilgili akademik anabilim/ana
sanat kurullarının ve bölüm kurullarının önerileri dikkate alınarak, ilgili kurul tarafından be-
lirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Staj, bitirme/diploma projesi ve tez gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinin hazırlanması,
sunulması, değerlendirilmesine ilişkin esaslar, ilgili birimce hazırlanır ve Senato tarafından ka-
rara bağlanır.

(4) Müfredattaki dersler ve dersleri verecek öğretim elemanları öğretim yılı veya yarıyılı
başlamadan önce bölüm/anabilim/bilim dalı kurulu tarafından belirlenir. Bölüm kurullarında
karara bağlanır ve ait olduğu öğretim yılı veya yarıyılın başlama tarihinden en geç üç hafta
önce dekanlığa veya müdürlüğe bildirilir ve ilgili kurullarda görüşülerek karara bağlanır.

Eğitim-öğretim düzeyleri ders kredilerinin hesaplanması, iş yükü
MADDE 10 – (1)  Bu Yönetmelik hükümleri önlisans ve lisans düzeyindeki programlar

için uygulanır.
(2)  Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan 5. düzey (önlisans) için

en az 120 ders kredisi, 6. düzey (lisans) için en az 240 ders kredisi esas alınır. Bu kredi yüksek
lisans düzeyindeki bütünleşik programlarda 300 ders kredisidir. Alınması gereken krediler dö-
nemlere dengeli olarak dağıtılır.

(3) Ders birimi kredidir. Ders kredilerinin hesaplanmasında, Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi,
beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü,
ders saatleri, laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum,
sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

(4) Senato tarafından not ortalamalarına katılmayacağı kabul edilen derslerin haftalık
teorik ve uygulamalı saatleri ilgili kurullar tarafından belirlenir.

(5) Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders saati süresi elli dakikadır. Haftalık ders
çizelgeleri, dersler arasında on dakika bırakılacak şekilde düzenlenir.

Dersler
MADDE 11 – (1) Dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler ve ön

koşullu dersler olarak gruplandırılır. Derslere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Zorunlu dersler, öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu ders-

lerdir.
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b) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yer alan; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir.

c) Seçmeli dersler, öğrencinin kaydolduğu programda yer alan, öğrencinin seçimine
bağlı derslerdir. Bu dersler meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olacağı gibi, ge-
nel kültür veya farklı ilgi alanlarından dersler de olabilir. Öğretim programında seçmeli dersler,
mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en az %25’ini oluşturacak biçimde düzenlenir.
Meslekle ilgili olmayan seçilmiş dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin
% 10’unu aşamaz.

ç) Ön koşullu dersler: Ön koşullu olarak birbirine bağlanmış, içerik ve uygulama yön-
lerinden daha önce alınması gereken bir dersin devamı niteliğindeki ders ile sonraki dönemlerde
o konuyla ilgili dersin başarıyla tamamlanması için alınması gereken bazı temel derslerdir. Bir
derse, ön koşul olan ders veya dersler başarılmamış veya önceki yarıyıllarda/yıllarda alınmamış
olsa bile, ön koşul dersinin ön koşullu dersle birlikte aynı  yarıyıl/yıl içinde alınıyor olması ge-
rekir. Ön koşullu dersler ve buna dayanan dersler her yarıyıl/yıl açılmak zorundadır. Ön koşullu
dersler akademik birimlerin yetkili kurulları tarafından kararlaştırılır ve Senato onayı ile yürü-
tülür.

Eğitim-öğretim süreleri
MADDE 12 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerin eğitim-öğretim süreleri; hazırlık sınıfı

hariç, meslek yüksekokullarında dört yarıyıl (iki yıl), konservatuar ve yüksekokullarda sekiz
yarıyıl (dört yıl), dört yıllık eğitim-öğretim programı uygulayan fakültelerde sekiz yarıyıl, beş
yıllık eğitim-öğretim programı uygulayan fakültelerde on yarıyıl ve altı yıllık eğitim-öğretim
programı uygulayan fakültelerde on iki yarıyıldır.

(2) Üniversite birimlerinde, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere
bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler; iki yıllık önlisans programları için
dört, dört yıllık lisans programları için yedi, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren
bütünleşik eğitim programlarında dokuz yıldır. Azami süresi içinde öğrenimini başarıyla ta-
mamlayarak mezun olamayanlar ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini
ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınav-
lara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın
öğrencilik statüleri devam eder.

Ders açma esasları
MADDE 13 – (1) Her yarıyıl/yıl hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanla-

rınca okutulacağı, akademik anabilim/ana sanat dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen
öneriler göz önüne alınarak ilgili kurul tarafından kararlaştırılır. Dersler öğretim elemanlarına
dengeli bir şekilde dağıtılır.

(2) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz.
(3) Seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının ondan az olması halinde, bu dersin açı-

lıp açılmamasına ilgili kurul tarafından karar verilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yeter-
sizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen
hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçmeli derslere kaydı, öğrenci danış-
manının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

(4) Derslerin ve uygulamaların hafta içindeki yerleşimi ve sorumlu öğretim elemanları,
her yarıyılın/yılın başlangıcından en az on iş günü önce ilan edilir. Zorunlu hallerde haftalık
programlarda değişiklikler yapılabilir.

Dersin gruplara ayrılması
MADDE 14 – (1)  Zorunlu veya seçmeli bir ders için, ilgili kurul kararı ile birden fazla

grup oluşturulabilir. Ancak birden fazla grup oluşturulduğunda, bu gruplardaki öğrenci sayısı
teorik derslerde yirmi beşten, uygulamalı derslerde ondan az olamaz.
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Ders izleme programı
MADDE 15 – (1) Her ders için, dersin öğretim üyesi tarafından ders izleme programı

hazırlanır. İlgili bölüm kurulu, bölüm kurulunun olmadığı yerlerde ilgili kurul kararı ile onay-
lanan ders izleme programları, kayıt yenileme döneminin başlamasından önce öğrencilere ilan
edilir.

(2) Ders izleme programında; dersin amacı, teorik ve uygulama kısımlarına ilişkin
içeriği, haftalık günü ve saati, ders konu başlıklarının haftalara göre dağılımı, derse ait kaynak
ve araçlar, öğretim teknik ve yöntemleri, öğretim elemanları ve yardımcılarına ait iletişim bil-
gileri ve dersin ölçme ve değerlendirme araçları yer alır.

(3) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalış-
maların sayısı, başarı notuna katkı oranları ve yarıyıl/yılsonu sınavının başarı notuna katkısı;
öğretim elemanı tarafından, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine
göre ilgili kurulun kararı doğrultusunda belirlenir ve ders izleme programında belirtilir.

Danışmanlık
MADDE 16 – (1) Her öğrenciye, bu Yönetmelik hükümlerine göre bir akademik prog-

ram izlemesini sağlamak üzere bir öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi danışman
olarak atanır. Danışmanlık görevleri, öğretim elemanlarına dengeli bir şekilde dağıtılır.

(2) Danışman; bölüm başkanı, bulunmadığı birimlerde anabilim/ana sanat dalı başkan-
ları veya program danışmanları tarafından önerilir ve fakülte dekanı/yüksekokul müdürü tara-
fından görevlendirilir. Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle görevinde bulu-
namayacak olan danışman bu durumu fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne bildirir.
Mazereti kabul edilen danışman yerine, bu fıkrada belirtilen şekilde ve geçici olarak bir öğretim
elemanı görevlendirilir ve bu görevlendirme, ilgili öğrencilere duyurulur.

(3) Danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu
program çerçevesinde öğrencinin her yarıyıl/yıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak
değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrencinin alması gereken zorunlu ve
seçmeli dersler; devam ettiği programdaki başarı durumu yanında derslerin program içindeki
dağılımı, yapısal özellikleri ve benzeri teknik değerlendirmeler de göz önüne alınmak suretiyle
danışmanı tarafından belirlenir.

(4) Öğrenci, yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini da-
nışmanı ile birlikte düzenlemesi ve derslerin kesinleşmesi için danışmanı tarafından onaylan-
ması gerekir.

Ders alma esasları
MADDE 17 – (1)  Bir öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programında bir yarı-

yılda alacağı ders ve uygulamaların toplamı, alt sınıftaki dersler ve bu Yönetmeliğin 11 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki dersler dâhil, önceki yarıyıllardan devamsız olduğu
derslerle birlikte haftalık en fazla kırk ders saatidir. Öğrencilerin alttan alacakları dersler daha
önce devamını almış olmak şartıyla bu sınıra dâhil edilmez. Öğrenci, öncelikle tekrar edecekleri
derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Bu dersler farklı dönemlerden ise en alttaki dönemlerden
başlamak şartı ile bulundukları döneme ait derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(2) Öğrenciler,  müfredattaki ön koşul derslerini göz önünde bulundurarak, öncelikle
bu derslere kayıt yaptırırlar.

(3) Bölümler arası ortak bir dersin birden çok gruba ayrılması halinde; öğrenciler, kayıtlı
oldukları bölüm/program için açılan gruba kaydolmak zorundadır. İstisnai durumlarda, danış-
man ve bölüm başkanının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Öğrenciler; birimce belirlenen kontenjan varsa, bu kontenjan dâhilinde derslere kay-
dolurlar.

(5) Öğrencinin bir üst yarıyıl ve/veya yıldan ders alabilmesi için meslek yüksekokulları
öğrencileri hariç, tekrar dersi olmayan ve GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler, bir yarıyılda/yıl-
da ön koşulu olmayan üst yarıyıldan/yıldan, toplamda aynı yarıyıl/yılda 40 ders saatini aşma-
mak kaydıyla  en fazla üç  ders  alabilirler.
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(6) Bir dersten başarısız olan veya dersi öğretim programındaki yarıyılda/yılda alama-
yan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadırlar.

(7) Öğrenciler başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan zorunlu dersler
yerine, kayıtlı oldukları bölüm veya program tarafından uygun görülen eşdeğer olan dersleri,
ilgili kurulun onayı ile alabilirler.

(8) Tekrar edilecek ders seçmeli ise, öğrenciler aynı dersi veya bu dersin yerine sayıla-
bilecek eşdeğer kredili diğer seçmeli dersleri alabilirler.

(9) Ders kayıtlarının başlaması ile önceden akademik takvimde belirlenmiş ve bir haf-
talık süreyi kapsayan dilimde öğrenci, danışman onayı almak kaydıyla almış olduğu bir seçmeli
dersi bırakabilir. Bırakılan dersin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartı ile yeni
dersler alınabilir. Bir hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür.
Ancak, öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin açılmaması halinde başka bir ders seçilir.

(10) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu müfredatlarında bulunan dersleri izlemesi
uygun görülen kişilerin, belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, Üniversite Yönetim
Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, açılan dersleri izlemelerine ilgili yönetim kurulu
tarafından izin verilebilir. Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara
uymak zorundadırlar. Bu kişilere diploma verilmez, ancak istemeleri halinde kendilerine derse
katılım belgesi verilebilir.

Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 18 – (1) Üniversite öğrencileri; öncelikle öğrencisi olduğu akademik birimin

yönetim kurulunun onayını almak koşuluyla diğer üniversitelerden ders alabilir ve bu dersler-
den aldığı notları, ders aldıkları dönemi izleyen yarıyılın sonuna kadar resmi belgeleriyle birim
öğrenci işlerine müracaat ederek kendi biriminden alması gereken derslere eşdeğer kabul edi-
lecek şekilde not durum belgelerine işletebilirler. Diğer üniversitelerden alınan ve ders aldığı
yükseköğretim kurumunun ders geçme usullerine göre başarılı olunan derslerin notları, bu Yö-
netmeliğin 25 inci maddesindeki karşılığı dikkate alınarak en yakın olduğu nota dönüştürülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme ve Mezuniyet

Derslere devam
MADDE 19 – (1) Öğrenci, kaydını yaptırdığı derslere devam etmek zorundadır. Bir

dersten veya uygulamadan yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girebilmek için; öğrencinin
teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmesi gerekir.
Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programlarında en az % 85 devam şartı aranır. Aksi halde ilgili
derse devam etmemiş sayılır, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına alınmaz ve başarısız
olarak değerlendirilir. Bu sınavlara girmiş olsa dahi sınavı iptal edilir. Öğrencilerin devam du-
rumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan
öğrencilerin listesi, yarıyıl veya yılın son haftası içinde ilan edilir. Devam çizelgelerinin sak-
lanma süreleri iki yıl olup, dersi veren öğretim elemanı tarafından o yarıyıl derslerinin bitimini
izleyen beş iş günü içinde ilgili anabilim/anasanat dalı/bölüm başkanlıklarına teslim edilir.

(2) Bir dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girme hakkını kazanan öğrenciler;
daha sonraki yarıyıllarda bu dersi tekrarlamaları durumunda, bu derse ders kaydı yaptırır, dersin
kredisi 40 ders saati sınırlamasına tabi tutulmaz. Bu ders için devam şartı aranmaksızın ara sı-
nav/yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavlarına girer.

(3) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma
gibi imkânların doğması halinde ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kuru-
lunun onayı ile izin verilebilir. İzinli olunan süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.
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(4) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile yurt içi ve yurt dı-
şında yarışmalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun
görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya
sınavlar için mazeretli ve izinli sayılırlar.

(5) Öğrenciler içinde bulundukları yarıyıl veya yılda alacakları dersler ile devam zo-
runluluğu bulunan tekrara kaldıkları derslerin saatlerinin haftalık ders programında çakışması
halinde, öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadırlar.

Sınav esasları ve düzeni
MADDE 20 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme

sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet ve mezuniyet GANO baraj sınavlarından olu-
şur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.
Her ders için yarıyılda en az bir, yılda ise en az iki ara sınavı yapılır. Ara sınavların sınav süresi
en çok elli dakika, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarının sınav süresi ise en çok yüz daki-
kadır. Ayrıca bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar ve benzeri ça-
lışmaların yarıyıl/yıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Ayrı ders niteliğindeki
proje dersi, bitirme çalışması, bitirme tezi, mezuniyet çalışması ve seminer için ara sınav ya-
pılmaz. Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları etkinliğin yapılma tarihinden
itibaren en geç on iş günü içinde ilan edilir. Yarıyıl veya yıl içi etkinliklerin puanlarının orta-
laması yarıyıl/yılsonu sınavı döneminden önce ilan edilir.

(2) Yarıyıl/yılsonu sınavları derslerin bitiminden sonra; bütünleme sınavları ise
yarıyıl/yılsonu sınavlarının bitiminden sonra başlar. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını ye-
rine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler bu sınavlara girebilirler.

(3) Mezuniyetleri için, sınav koşulunu yerine getirmiş ancak tek dersten FF veya FD
harf notu alarak başarısız olmuş öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili yönetim ku-
rulu kararı ile bu dersin tek ders sınavına, tek derse kaldığı anlaşıldığı sınav dönemi sonunda
akademik takvimde belirtilen tarihte sınava  girerler. Bütünleme mazeret sınavı nedeniyle aka-
demik takvimde belirtilen tarihten sonra tek derse kalanlar tek ders sınavı ve mezuniyet GANO
baraj sınavına girebilirler. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl/yıl içi et-
kinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaksızın sadece tek ders sınavında aldığı puana göre
belirlenir. Tek ders sınavında başarısız olan öğrenciler, dersi sonraki yarıyıllarda/yılda tekrarlar,
tekrar başarısız olması durumunda akademik takvimde belirtilen sonraki mezuniyet tek ders
sınavına girebilirler.

(4) Yeni kayıt yaptıran öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet sınavına
girebilirler. Bunlar için öğretim yılı başında muafiyet sınavı açılır.

(5) Akademik takvime uygun olarak sınav gün ve saatleri, kısa süreli sınavlar hariç, il-
gili bölümler/programlar tarafından hazırlanıp sınavlardan en az on iş günü önce ilgili birim
tarafından ilan edilir. Sınav tarihleri ilan edildikten sonra, ancak ilgili yönetim kurulu kararı
ile değiştirilebilir.

(6) Bir öğretim programında aynı yarıyıl, yıllık düzende eğitim veren birimlerde aynı
yıl içerisinde yer alan derslerden en çok ikisinin sınavları aynı günde yapılabilir. Sınavlardan
bazıları resmi tatil günleri dışındaki cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

(7) Sınavlar, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır. Öğren-
ciler sınavlara sınav programında belirtilen yer ve zamanda girmek zorundadır. Öğrenciler, öğ-
renci kimlik kartı ve istenen diğer belgeleri sınav esnasında bulundurmak zorundadır.

(8) İlgili öğretim elemanı, yürüttüğü derse ait başarı notlarının listesi ile beraber sınav
evrakını da bölüm-anabilim dalı başkanlığına teslim eder. İlgili birimce bu belgeler en az iki
yıl korunur.
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(9) Mezuniyet GANO baraj sınavına girecek öğrencilere DD ve DC notu aldıkları en
çok üç dersten birer sınav hakkı tanınır. Bu haktan yararlanmak isteyen öğrenciler, öğrenim
gördükleri birime yazılı başvuruda bulunur. İlgili yönetim kurulu öğrencinin durumunu değer-
lendirir ve sınav takvimini belirler. Bu sınava ilişkin diğer esaslar şunlardır:

a) Bu sınavlarda öğrencinin aldığı not geçerli olup, ara sınav notu dikkate alınmaz.
b) Mezuniyet GANO baraj sınavı sonucunda 2,00 not ortalamasını tutturamayan öğ-

rencinin daha önceki notları geçerli olup, bu sınavlarda almış olduğu not daha sonraki sınav-
larda dikkate alınmaz ve GANO’ya yansıtılmaz.

c) Mezuniyet GANO baraj sınavı sonucunda 2,00 not ortalamasını tutturan ancak aldığı
derslerden bazılarının FF veya FD olması durumunda bu dersler için önceki notları geçerli
olup, öğrenci mezun olmaya hak kazanır.

ç) Mezuniyet GANO baraj sınavı sonucunda 2,00 not ortalamasını tutturamayan öğrenci
ise GANO’sunu 2,00’ye yükseltmek için; sonraki dönemlerde, öncelikle DD ve DC harf notu
aldıkları dersler olmak üzere, dilediği kadar ders alıp, dersin ara sınavına, yarıyıl/yıl sonu ve/veya
bütünleme, tek ders ve mezuniyet GANO baraj sınavına girebilirler.

Sınavlarda kopya
MADDE 21 – (1)  Sınavlarda veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği,

kopya çektirdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği anlaşılan öğrenci/öğrenciler, o dersten
başarısız sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Sınavlarda mazeret
MADDE 22 – (1) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve

o sınavdan başarısız olmuş sayılır. Ayrıca öğrencilerin puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer,
panel gibi yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde de-
ğerlendirilir.

(2) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlara veya bütünleme sınavına gire-
meyen öğrenciler, mazeretlerinin bitmesini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili birime yazılı
olarak bildirir. Ara sınavların mazeret sınavları en geç o yarıyılın yılsonu sınavlarının başla-
masından iki hafta önce, bütünleme sınavlarının mazeret sınavları ise sınav programında be-
lirtilen bütün derslerin bütünleme sınavları yapıldıktan sonra ilgili yönetim kurulunun belirle-
yeceği tarihte yapılır. Yarıyıl/yılsonu, mazeret, tek ders mezuniyet, muafiyet ile mezuniyet GANO
baraj sınavının mazeret sınavı yoktur.

(3) Haklı ve geçerli mazeretler belgelendirilmeleri koşulu ile şunlardır:
a) Öğrencilerin, sağlık kurumlarından alacakları sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan

sağlıkla ilgili mazeretleri.
b) Mahalli en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile

doğal afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.
c) Birinci derece akrabaların ölümü veya ağır hastalık halleri.
ç) Öğrencinin tutuklu veya gözlem altında olması.
d) İlgili yönetim kurulunca mazeret olarak kabul edilecek diğer haller.
(4) Yarıyıl/yıl esasına göre eğitim yapan birimlerde; ara sınav ve bütünleme sınavları

için mazeret sınavı yapılır.
(5) Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, ilgili birime dilekçeyle başvurmaları

halinde giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır.
(6) Aynı gün iki veya daha fazla dersten sınavı olan öğrenciler raporlu oldukları takdirde

bir derse girip diğerine girmemiş ise girmiş oldukları sınavları da iptal edilerek mazeret sınav-
larına alınırlar.
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Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz
MADDE 23 – (1) Sınavlarda öğrenciler 100’lük puan sistemine göre sayısal olarak öl-

çülür. Sınavı yapan öğretim elemanı sınav tarihini takip eden on iş günü içerisinde sınav so-
nuçlarını sayısal olarak ilan eder, cevap anahtarı ile birlikte sınav kâğıtlarını ve tutanağını ilgili
birime teslim eder.

(2) Öğrenciler sınav sonuçlarına, o dersin sınav sonucu ilan edildiği tarihten itibaren
beş iş günü içinde ilgili birime dilekçe vererek itiraz edebilir.

(3) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine
intikal ettirilmesinden itibaren en geç üç iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli ola-
rak ilgili birime bildirilir. İtirazın sonucu ilgili öğrenciye üç iş günü içerisinde birim tarafından
tebliğ edilir.

(4) İlgili öğrencinin bu sonuca da üç iş günü içerisinde itirazı olması halinde; ilgili bi-
rimin yönetim kurulu itirazı değerlendirerek karara bağlar.

Onur, yüksek onur öğrencisi
MADDE 24 – (1) Bulundukları yarıyıl/yılsonu itibarıyla bütün derslerini almış ve ba-

şarmış olan öğrencilerden, GANO’su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl/yıl “onur öğrencisi”,
3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl/yıl “yüksek onur” öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi
yarıyıl/yılsonunda öğrencinin kayıtlı olduğu birim tarafından ilan edilir.

Başarı durumu
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, mutlak değerlendirme sis-

temine göre hesaplanır. Öğrencilerin girdikleri sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Ders geçme notu en az 50’dir. Bu not; ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl/yılsonu sınavı veya
bütünleme sınav notunun %60’ının toplamıdır. Ara sınav notu hesaplanırken sınavdan önce
öğretim elemanı tarafından ilan edilmiş olmak kaydıyla laboratuvar, atölye, klinik çalışması,
ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, kısa süreli sınav, staj, iş yeri eğitimi ve benzeri çalış-
malardan alınan not o dersin ara sınav notuna katılabilir. Ancak nota etkisi %50 oranını aşmaz.
Öğrencinin bir dersten geçebilmesi için yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavından en az 50
puan alması zorunludur. Bu notu alamayan öğrenci, dersin ortalaması ne olursa olsun başarısız
sayılır. Küsurlu notlar en yakın tam sayıya çevrilir.

(2) Katsayı, harf notu karşılıkları ve anlamı ile mutlak değerlendirme sistemindeki not
aralıkları aşağıdaki gibidir:

Harf Notu Mutlak Değerlendirme
Katsayı Karşılığı Anlamı Sistemindeki Not Aralıkları
4.00 AA Mükemmel 85 – 100
3.50 BA Çok İyi 75 – 84
3.00 BB İyi 70 – 74
2.50 CB Orta 65 – 69
2.00 CC Başarılı 60 – 64
1.50 DC Başarılı 55 – 59
1.00 DD Başarılı 50 – 54
0.50 FD Başarısız 40 – 49
0.00 FF Başarısız 0 – 39
0.00 FG Yarı yılsonu sınavına

girmedi (başarısız) --
0.00 DZ Devamsız (başarısız) --

MZ Mazeretli --
S Yeterli (başarılı) --
G Geçti (Başarılı) --
K Kaldı (Başarısız) --
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(3) Harfli başarı notlarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, G, S başarılı harf notlarıdır,
b) FD, FF, FG, DZ, K, D başarısız harf notlarıdır,
c) MZ, henüz başarı durumu netleşmemiş harf notudur,
ç) FG: Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek o dersin yarıyıl/yıl-

sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı olduğu halde sınavlarına girmeyen öğrencilerin ilgili
dersleri için kullanılır ve öğrenci o dersten başarısız sayılır. Bu başarı derecesi, öğrencinin öğ-
renimi süresince tamamlamakla yükümlü olduğu toplam kredi ve GANO/YANO hesabında;
ilgili dersin başarı katsayısı 0,00 alınarak GANO/YANO hesabına dersin kredisi katılmak su-
retiyle FF notu gibi işleme alınır.

d) DZ: Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş, devamsızlık
nedeniyle o dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin il-
gili dersleri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Bu not FF notu olarak
işleme alınır.

e) MZ: Yarıyıl/yılsonu sınavlarına girmeye hak kazandığı halde, bu Yönetmelik hü-
kümlerine göre yarıyıl/yılsonu sınavlarına giremeyen ve ilgili yönetim kurulu tarafından ma-
zereti kabul edilen öğrencilerin sınavlarına giremedikleri dersler için verilir. Bu durumdaki öğ-
rencinin başarı durumu belli olmadığından bu not bu aşamada toplam kredi ve GANO/YANO
hesabına katılmaz. Bu not daha sonra yapılacak mazeret sınavı sonucu alınacak harf notuyla
değiştirilir.

f) S notu, öğrencilerin başka birimlerden transfer etmiş olduğu, ilgili yönetim kurulu
tarafından başarılı kabul edilen derslere verilir. Bu tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamla-
makla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır. Ayrıca S notu muafiyet sınavı sonucu başarılı
olunmuş muaf olunan derslere verilir.

Harf/harfler
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin bir dersteki durumunu belirten harf/harfler aşağıda be-

lirtilen şekilde tanımlanır:
a) R (Tekrar); dersin önceden başarılmış veya başarılmamış olmasına bakılmadan ilgili

dersin tekrar edildiğini gösterir.
b) NC (Kredisiz); dersin kredisinin olup olmamasına ve/veya kredi miktarına bakılma-

dan ilgili dersin kredisiz olarak alındığını gösterir. Bu işaretin verildiği dersler; öğrencinin öğ-
retim programında belirtilen, öğrenim süresi içerisinde tamamlamakla yükümlü olduğu toplam
krediye sayılmaz ve GANO/YANO hesaplarına katılmaz.

c) TI (Transfer-İç Yatay Geçiş); birimin başka bir bölümünden veya anabilim dalından
iç yatay geçiş yapmış öğrencilerin ilgili kurul tarafından kabul edilen dersleri için kullanılır.
Bu işaretin verildiği dersler; öğrencinin öğretim programında belirtilen, öğrenim süresi içeri-
sinde tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır. Bu derslerin notları aynen aktarılır
ve GANO/YANO hesaplarına katılır. Ancak yeni öğretim programında yer almayan transfer
ettiği dersler, kredisiz (NC) olarak işleme alınır.

ç) TY (Transfer-Dış Yatay Geçiş); başka bir birimden veya yükseköğretim kurumundan
yatay geçiş yapmış öğrencilerin ilgili kurul tarafından kabul edilen dersleri için kullanılır. Bu
işaretin kullanıldığı derslere ilişkin daha önce alınan notların transkripte işlenmesi gerekir.

d) TD (Transfer-Dikey Geçiş); herhangi bir ön lisans programından bir lisans progra-
mına dikey geçiş yapmış öğrencilerin, ilgili kurul tarafından kabul edilen dersleri için kullanılır.
Bu işaretin kullanıldığı derslere ilişkin daha önce alınan notların transkripte işlenmesi gerekir.

e) T (Transfer); dersin başka bir yükseköğretim kurumunda alınmış olması ve yukarı-
daki transfer türlerine dâhil edilemediği durumlarda kullanılır. Daha önceden başka kurumlarda
kısmen veya tamamen eğitim almış ve geçiş yapmadan üniversiteye giriş sınavlarıyla birimde
okumaya hak kazanmış öğrencilerin, ilgili kurul tarafından kabul edilmiş dersleri bu şekilde
değerlendirilir. Bu işaretin kullanıldığı derslere S notu verilir.
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f) M (Muafiyet sınavı ile muaf, kredisiz); muafiyet sınavı yoluyla öğrencinin öğretim
programında öngörülen yabancı dil gibi bir kısım derslerden muaf tutulduğu anlamına gelir.
Muaf tutulan bu dersler öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılmaz
ve GANO/YANO hesaplarına katılmaz. Öğrencinin öğretim programında belirtilen toplam kre-
diyi tamamlaması için öğrenciye bu dersler yerine başka dersler önerilir.

g) MK (Muafiyet sınavı ile muaf, kredili); muafiyet sınavı yoluyla öğrencinin öğretim
programında öngörülen temel bir kısım derslerden muaf tutulduğu anlamına gelir. Muaf tutulan
bu derslere S notu verilir ve öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır.
Bu dersler tekrar edilmez.

ğ) DP (Değişim Programı); öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrencilerin al-
mış olduğu, ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş dersler için kullanılır.

h) TK (Tek ders sınavı); dersin tek ders sınavıyla alındığı durumlarda kullanılır.
ı) ÇY (Çift anadal programı/yan dal programı); dersin çift anadal programı (ÇAP)/yan

dal programı dâhilinde alındığını gösterir.
Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları

derslere ait YANO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan GANO ile izlenir. Yıl düze-
ninde eğitim-öğretim yapan birimlerde, GANO/YANO hesaplarında yarıyıl yerine yıl esas
alınır.

(2) Bu ortalamalar; ilgili derslerden, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre alınmış
harfli başarı notlarının, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin kredisi  ile çar-
pılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir.
Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden
sonraki üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi bir artıracak
şekilde yuvarlanarak hesaplanır.

(3) Bir yarıyıla/yıla ait YANO hesabı için, sadece o yarıyıla/yıla ait dersler; GANO he-
sabı içinse, öğrencinin almış olduğu tüm dersler göz önünde tutulur. Tekrarlanan derslerde alı-
nan en son başarı katsayısı kullanılır. Kayıtlı bulunulan yarıyıl/yıl sonu itibariyle YANO veya
GANO belirlenirken öğretim programında belirtilen alınmamış dersler ortalama hesaplarına
katılmaz.

Ders tekrarı
MADDE 28 – (1) Bir dersten başarısız olan veya dersi alması gereken yarıyılda/yılda

alamayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda/yılda almak zorundadır.
(2) Öğrenciler, GANO’larını yükseltmek için DD ve DC notu aldıkları derslerini da-

nışmanın onayı ile tekrarlayabilir. S notu, CC notu ve üzeri notlarla başarılmış dersler tekrar
edilmez.

(3) Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir ve GANO/YANO hesabında
bu son not kullanılır.

Tek ders sınavı
MADDE 29 – (1) Öğrenciye,  devam şartını yerine getirmek şartıyla, mezun olmak

için tek dersi kaldığında o dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Mezuniyet tek ders sınav günü
akademik takvimde belirtilir.

(2) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen
esaslara göre harf notuna çevrilir. Tek dersten kalmış olan öğrenciler, tek ders mezuniyet sına-
vına katıldıktan sonra başarısız olmaları durumunda, öğrenim harcını yatırmak suretiyle dersin
okutulduğu dönemde yeniden kayıtlanarak dersi tekrar alır. Tekrar başarısız olması durumunda
akademik takvimde belirtilen tek ders sınavına girebilir.

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                             22 Haziran 2014 – Sayı : 29038



Mezuniyet, diploma, diploma eki ve sertifika
MADDE 30 – (1) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade

etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler
ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(2)  Diplomanın kaybı halinde öğrenciye, yeni diploma verilir ve diplomanın arkasına
da kaçıncı kez verildiği yazılır.

(3) Kayıtlı olduğu öğretim programının bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri
çalışmalarını bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya
daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

(4) Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan
öğrenciler, onur öğrencisi, GANO’su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi
olarak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir.

(5) Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını
elde etmeden çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans progra-
mından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitirememiş
olsa bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Çift anadal programlarına ait
diplomalar, programların ait olduğu birimler tarafından verilir.

(6) Uluslararası ortak programlarda mezuniyet hakkını kazanmış öğrenciler iki üniver-
siteden ayrı ayrı diploma alır. Bu diplomalarda; diplomanın hangi akademik birimlere ait ol-
duğu, diğer üniversite ve hangi ortak programa ait olduğu belirtilir. Öğrenciler, uluslararası
programın her iki kurumdaki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi
birini almaya hak kazanamaz.

(7) Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yan dal ser-
tifikası verilmez. Sertifikalar, programların bağlı olduğu birimler tarafından verilir. Sertifika-
larda öğrencinin anadalına ait diploma unvanı ayrıca belirtilir. Anadal lisans programından me-
zuniyet hakkını elde eden öğrenci yan dal programını tamamlayamasa bile anadal lisans prog-
ramına ait diplomasını alabilir.

(8) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yan dal programının tüm gereklerini
yerine getirmişse yan dal sertifikası almaya hak kazanır.

(9) Yan dal programını tamamlayan öğrenci, yan dal alanında lisans ve önlisans diplo-
masıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. Yan dal sertifikasının ne şekilde değerlendi-
rileceği, öğrenciyi istihdam eden birim tarafından belirlenir.

(10) Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma
eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü
belirtilir. Diploma eki öğrenciye bir kereye mahsus olmak üzere verilir. Diploma ekinin kaybı
durumunda, diplomalarını kaybedenler için gerekli koşulların aynısı diploma eki içinde geçer-
lidir.

Önlisans diploması
MADDE 31 – (1) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğren-

ciler, ilgili lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olmak kay-
dıyla, başvurmaları halinde önlisans diploması alabilir. Önlisans diploması almayla ilgili
olarak;18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğretimlerini Ta-
mamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yük-
sekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ön lisans diploması alan-
ların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Mezuniyet tarihi
MADDE 32 – (1)  Mezuniyet tarihi, öğrencinin başarılı olduğu son sınavı tarihidir. An-

cak, bu tarihe kadar staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi,
mezuniyet çalışması, diploma çalışması, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan
öğrenciler, bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri,
müteakip akademik yıla taşan öğrencilerin o yarıyılın katkı payını veya ikinci öğretim ücretini
ödemeleri gerekir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Dondurma, İlişik Kesme ve Kendi İsteğiyle Üniversiteden Ayrılma

Kayıt dondurma
MADDE 33 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, bu nedenlerin ortaya çı-

kışından itibaren en geç bir ay içinde ilgili öğrencinin yazılı talebi üzerine ilgili yönetim kuru-
lunun kararı ile öğrencinin kaydının dondurulmasına karar verilebilir. Bu haklı ve geçerli ne-
denler şunlardır:

a) Öğrencilerin, Üniversite hastaneleri veya diğer sağlık kurumlarından alacakları sağlık
raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması gerekir. Bu sağlık raporunun
süresi en fazla iki yıldır. İki yılı aşan süreler için yeniden sağlık raporu almak zorunludur.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı
alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğrenim aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayı-
sıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmiş olması.

c) Mahalli en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile
doğal afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Birinci derece akrabaların ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin
bulunmaması nedeni ile öğrencinin, öğrenimine ara vermek zorunda olduğunun belgelenmesi
ve ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi.

d) Öğrencinin ekonomik sıkıntısı nedeni ile eğitimine ara verme talebinin belgelendi-
rilmesi.

e) Öğrencinin tutuklu veya gözlem altında olması.
f) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma
ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.

g) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeni ile askere alın-
ması.

ğ) İlgili yönetim kurulunca mazeret olarak kabul edilecek diğer haller.
(2) Kayıt dondurmak için istenecek belgeler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(3) Öğrencinin başvurduğu yarıyıldan itibaren; bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan hallerde en fazla bir veya iki yarıyıl,
(e) bendinde belirtilen hallerde tutukluluk halinin devamı süresince, (f) bendinde belirtilen hal-
lerde ise mahkûmiyeti süresince, (g) bendinde belirtilen hallerde askerlik süresi boyunca kaydı
dondurulur.

(4) Mazereti kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler, dilekçeyle
başvurarak bir sonraki başlamamış yarıyıldan/yıldan itibaren eğitimlerine ilgili yönetim kurulu
kararıyla devam edebilirler.

(5) Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz.
(6) Kayıt dondurma talebi normal öğrenim süresi içerisindeki öğrenciler tarafından ya-

pılabilir.
İlişik kesme ve kendi isteği ile Üniversiteden ayrılma
MADDE 34 – (1) Kendi istekleri ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, ilgili dekanlık/mü-

dürlüğe başvururlar. İlişiği kesilen öğrencinin Üniversiteye verdiği lise diplomasının arka yüzü
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca onaylanır. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı ya-
pılmaz.

(2) Öğretim dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıflarından kayıtlarını sildiren
öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara YÖK tarafından belirlenen
esaslara göre yerleştirilebilir. Bu öğrenciler, yerleştirildikleri programlardaki hazırlık sınıflarına
devam edemez. Bu öğrencilerin, mezun olabilmeleri için yerleştirildikleri üniversitelerce açı-
lacak yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olmaları gerekir.
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(3)  Aşağıdaki durumlarda ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim ku-
rulu kararı ile öğrencinin kaydı silinir:

a) Öğrenciler yükseköğretim kurumlarında örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim prog-
ramlarında aynı anda lisans ve  önlisans eğitimine devam edebilirler. Ancak aynı anda örgün
iki önlisans veya iki lisans programında kayıtlı bulunan öğrencilerin kayıtları silinir.

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükmü gereğince Üniver-
siteden çıkarma cezası almış olması.

c) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiyatif sendrom, borderline gibi ruhsal bo-
zukluk nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden yeniden
sağlık raporu almak ve incelenmek suretiyle, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine ilgili bi-
rimlerin yönetim kurulunca karar verilmiş olması.

ALTINCI BÖLÜM
Yatay ve Dikey Geçiş, Yeniden Kayıtta Muafiyet

Yatay ve dikey geçişler
MADDE 35 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına yapılacak yatay ve dikey

geçişler ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Meslek Yüksekokullarına geçiş ve intibak
MADDE 36 – (1) Bir lisans programının en az ilk iki yarıyılının bütün derslerinden

veya o lisans programının en az % 60’ından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan
veya tamamlayamayanlar, istedikleri takdirde meslek yüksekokullarının benzer ve uygun prog-
ramlarına intibak ettirilebilirler. Meslek yüksekokullarına geçiş ve intibaklarda,  Lisans Öğre-
nimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya
Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeniden kayıtta muafiyet
MADDE 37 – (1) Üniversite de dâhil olmak üzere, herhangi bir yükseköğretim kuru-

mundan daha önce kendi isteği ile ayrılanlar, başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilmiş veya mezun
olmuş öğrenciler ile yatay/dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin ders muafiyetleri ve
intibak işlemlerine, Senatonun belirleyeceği esaslar çerçevesinde aldıkları derslerin müfredat
programları ve not durum belgesine dayanarak dersi veren öğretim elemanının ve intibak ko-
misyonunun da görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu karar verir. Muafiyet başvuruları, öğren-
cinin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ikinci haf-
tasının sonuna kadar yapılır. Sonraki yarıyıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan
muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.

(2) Muafiyet isteğinin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul yönetim kurulunca uygun
görülmesi için:

a) Daha önce diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencinin muafiyet
isteğinde bulunduğu dersin kredi ve içerik bakımından uygun dersten almış olduğu harf notunun
DD ve üzeri veya karşılığı olması gerekir. Muaf sayılan dersler not döküm belgesine S olarak
işlenir. Başarı notu S ile takdir edilen dersler GANO hesaplanmasında değerlendirmeye katıl-
maz.

b) Daha önce Üniversitede öğrenim gören öğrencilerden fakülte/yüksekokul/meslek
yüksekokulu yönetim kurulunca muafiyetleri kabul edilenlerin bu derslerden daha önce aldık-
ları harf notları not döküm belgelerine aynen işlenir. Bu notlar GANO hesaplamasına dahil
edilir.

Kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişler
MADDE 38 – (1) Türkiye ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Üni-

versiteye veya  Üniversite  içerisinde eşdeğer diploma programları arasındaki kurum içi yatay
geçişler;  24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
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Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine
ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Yatay geçişe ayrılacak kontenjanlar ile eğitim-öğretim programlarına intibak esasları
ilgili yönetim kurullarınca kararlaştırılır. Kurumlar arası geçiş yapan, ancak tekrar geri dönmek
isteyen ve dosyaları gönderilmemiş öğrenciler, yarıyılların başlamasını izleyen iki hafta içeri-
sinde başvurmaları durumunda ilgili yönetim kurullarının verecekleri kararla geri dönebilir.
Bu durumda olan öğrencilerin derslere devam durumları, başladığı günden itibaren hesaplanır.
Dosyaları gönderilen öğrencilerin geri dönüşü olmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çift anadal lisans programları
MADDE 39 – (1) Çift anadal programları bilim alanları yakın olan ve lisans diploması

verilen tüm programlar arasında açılabilir. Çift anadal programları farklı fakültelerdeki lisans
programları veya farklı dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasındaki eşleştirme-
lerle yürütülebildiği gibi, aynı fakülte veya dört yıllık yüksekokuldaki lisans programları ara-
sında da yürütülebilir. Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlar, ancak
kendi aralarında çift anadal programları yürütebilir.

(2) Hangi bilim alanlarının çift anadal programı oluşturmak üzere eşleşebileceği ve
ikinci lisans programlarının ders uygulama içerikleri; programları yürüten birimlerin ve ilgili
kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(3) Uluslararası ortak programlara kayıtlı öğrenciler çift anadal programlarına katılamaz.
(4) Çift anadal programlarına ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.
Yan dal programları
MADDE 40 – (1) Yan dal programları lisans öğrenimini başarıyla yürütmekte olan bir

öğrencinin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında bilgilenmek üzere sınırlı öğrenim gör-
mesini sağlayan sertifika amaçlı eğitim-öğretim programıdır. Yan dal programları farklı fakül-
telerdeki lisans programları veya farklı dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları ara-
sındaki eşleştirmelerle yürütülebildiği gibi, aynı fakülte veya dört yıllık yüksekokullardaki li-
sans programları arasında da yürütülebilir. Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan
programlar, ancak kendi aralarında yan dal programları yürütebilir. Hangi bilim alanlarının yan
dal programı oluşturmak üzere eşleşebileceği ve yan dal programlarının ders/uygulama içerik-
leri ilgili bölümlerin ve ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) Uluslararası ortak programlara kayıtlı öğrenciler yan dal programlarına katılamaz.
(3) Yan dal programlarına ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.
Yabancı dille eğitim ve yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 41 – (1) Yabancı dille eğitim-öğretim; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili birimin bu konuda ha-
zırlayacağı esaslar çerçevesinde ve Senato tarafından verilen kararlar doğrultusunda yürütülür.

İkinci öğretim
MADDE 42 – (1) Üniversitede ilgili mevzuat hükümlerine göre ikinci öğretim uygu-

lanabilir.
Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimi
MADDE 43 – (1) Öğrenciler; Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer

yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili diğer
yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilir. Öğrenciler, normal öğrenim
sürelerinin ilk iki yarıyılında ve hazırlık sınıfında değişim programlarından yararlanamaz.
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(2) Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uygulama,
staj ve benzeri faaliyetlerin; öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve
benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının/program danışmanı-
nın önerisiyle ilgili yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir.

(3) Öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumunda geçirdikleri yarıyıllarda; akademik tak-
vime uygun olarak, kendi kurumuna ait öğrenci katkı payını ödemek ve kayıt yenilemek zo-
rundadır.

(4) Bu Yönetmeliğin 25  ve 26 ncı maddelerinde yer alan başarı katsayıları ve harf/harf-
ler dikkate alınarak, öğrencinin başarılı ve/veya başarısız olduğu faaliyetlere ait notların dö-
nüşümü gerçekleştirilir; bu not ve işaretler kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetlere
ait olarak not döküm belgesinde gösterilir.

(5) Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarısız olduğu faaliyet-
lere karşılık olan, kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetlerden de başarısız olmuş sa-
yılır.

(6) Öğrencinin anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllar öğrenim
süresinden sayılır.

(7) Yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışına gönderilen ön lisans
ve lisans öğrencilerinin dönüşlerinde, gittiği yarıyıl/yarıyıllar ile ilgili olarak alabileceği en
fazla ders kredi miktarını ilgili yönetim kurulları belirler.

Tebligat ve duyuru
MADDE 44 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

adrese taahhütlü olarak yapılmak ve tebliğ varakası ilgili birimde ilan edilmek suretiyle ta-
mamlanmış sayılır. Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu
fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarının ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya yanlış
ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine teb-
ligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

(2) Öğrenciler, birimler tarafından yapılan yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile ilgili kurullar, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 46 – (1) 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Iğdır

Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2008-2009 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış ve

henüz mezun olmamış olan öğrencilerin hakları saklıdır.
(2)  Üniversiteye, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında ve daha sonraki yıllarda kayıt yap-

tırmış olan tüm öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(3) 2013-2014 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerin bu Yönetmeli-

ğin 46 ncı maddesiyle kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre almış oldukları başarı harf not-
larına ait hakları saklıdır ve GANO hesaplamasında bu başarı harf notları dikkate alınır. Yeni
GANO hesaplamasında bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde verilen katsayılar geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Ekonomi Üniversitesinden:
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Eko-
nomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora programlarına başvuran ve ana dilleri doktora programının eğitim dili ile
aynı olan yabancı uyruklu öğrencilerden, ana dilleri dışındaki İngilizce, Almanca, Fransızca,
İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden KPDS, ÜDS,
YDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan asgari puandan az olmamak
kaydıyla Senato tarafından belirlenen puanın sağlanması koşulu aranır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(6) Doktora programlarına başvuran adayların yabancı dil yeterlilikleri TC uyruklu
adaylar için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre; yabancı uy-
ruklu adaylar için ise 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre tespit edilir. Doktora program-
larında yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilmez.” 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Sermaye Piyasası Kurulundan:
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE 

İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1)’NDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(III-55.1.a)

MADDE 1 ‒ 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy
Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nin 5 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Kuruluş izni başvurularının Kurulca değerlendirilebilmesi için Şir-
ketin;

a) TTK hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim ortaklık şeklinde ku-
rulması,

b) Paylarının tamamının nama yazılı olması,
c) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması,
ç) Başlangıç sermayesinin en az 2.000.000 TL olması,
d) Esas sözleşmesinin Kanun hükümlerine ve Kurul düzenlemelerine uygun olması,
e) Kurucu ortaklarının;
1) Müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi

kararı verilmiş olmaması,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

21/8/2013 28742
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2) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerek-
tiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,

3) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunmaması,
4) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuru-
luşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,

5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi-
leli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme,
bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız
mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,

6) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Ka-
nunda düzenlenen suçlardan mahkum olmaması,

7) Muaccel vergi borcu bulunmaması,
8) İşlem yasaklı olmaması, 
9) İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması,
10) Gerekli mali güce sahip olması,
f) Ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması,
g) Önemli etkiye sahip ortaklarının birinci fıkranın (e) bendinin (1) ila (9) no’lu alt

bentlerinde yer alan şartları taşımaları,
zorunludur.
(2) Birinci fıkranın (e) bendinin (1) no’lu alt bendinde belirtilen şartlar, iflasın kaldırıl-

masına, kapatılmasına veya konkordato teklifinin tasdikine ilişkin kararın, (2) no’lu alt ben-
dinde yer alan şartlar ise buna ilişkin kararın kesinleşme tarihinden itibaren on yıl geçmesi hâ-
linde, bu fıkranın uygulamasında dikkate alınmaz.

(3) Şirket ortaklarının yabancı uyruklu olması veya yurtdışında yerleşik olması halinde,
bu maddede belirtilen belgelerin muadili istenir ve Kurulca yabancı ortağın ülkesindeki yetkili
otoriteden söz konusu ortak hakkında görüş alınır.

(4) Kurucu ortağın banka olması halinde, bankanın birinci fıkranın (e) bendinin (7) no’lu
alt bendinde belirtilen niteliği taşıdığını tevsik eden bilgi ve belgelerin Kurula gönderilmesi
yeterlidir. Bankada sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay sahipliği yoluyla Şirkette dolaylı pay
sahibi olan kişiler için birinci fıkranın (e) bendi hükmü uygulanmaz. Bankanın şirkette doğru-
dan veya dolaylı olarak pay sahibi olması halinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku-
rumunun uygun görüşü alınır.”

MADDE 2 ‒ Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“ç) Kurucuların 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde, önemli etkiye sahip
ortakların ise 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ila (9) no’lu alt bentlerinde
yer alan şartları taşıdıklarını tevsik eden belgeler,”

MADDE 3 ‒ Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (c) bendi
ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(1) Şirket, portföy yöneticiliği faaliyetine başlayabilmek için, Kurulca kuruluş izninin
verildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde gerekli faaliyet izni ve yetki belgesinin alınması
talebiyle Kurula başvurmak zorundadır. Aksi halde verilen kuruluş izni iptal edilir. Kurulca
uygun görülecek makul gerekçelerin varlığı halinde, bu fıkrada belirtilen üç aylık süre bir de-
faya mahsus olmak üzere üç ay daha uzatılabilir.”
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“c) Varsa mevzuatta öngörülen teminatları Kurul adına Takasbank nezdinde bloke etmiş
olması,”

“(5) Portföy saklayıcısı ve fon portföyüne varlık alım-satımına aracılık hizmeti veren
yatırım kuruluşunun yöneticileri ile bu kuruluşları temsil ve ilzama yetkili kişiler, Şirkette
ortak, yönetici ya da temsilci olamazlar. Şirketin ortakları, yöneticileri ile bu şirketleri temsil
ve ilzama yetkili kişiler de portföy saklayıcısında yönetici ya da temsilci olamazlar. Kurulun
konuya ilişkin diğer düzenlemeleri saklıdır. Bu hükmün uygulanmasında yönetici ile temsil ve
ilzama yetkili kişiler; yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları
ve sermaye piyasaları ile ilgili birimlerin yönetiminden sorumlu kişiler ile bu kişilerin bağlı
olduğu yöneticilerdir.”

“(9) Şirketin müşterilerinin Kurulca yetkilendirilmiş bir portföy saklayıcısı ile daha ön-
ce sözleşme imzalamış olması veya Şirket müşterilerinin, Şirketin fon dağıtım ve pazarlama
sözleşmesi imzaladığı kişilerin veya Şirketçe bireysel portföy yöneticiliği hizmeti verilen ki-
şilerin yurt dışında yerleşik ya da yabancı ülke vatandaşı olması ve ilgili ülke mevzuatı çerçe-
vesinde yetkilendirilmiş bir saklama kuruluşu ile sözleşme imzalamış olması halinde, söz ko-
nusu kişiler tarafından, ilgili hususu tevsik edici bilgi ve belgeler ile söz konusu kişilerin Ku-
rulca yetkilendirilmiş bir portföy saklayıcısı ile sözleşme imzalamamış olmasından kaynakla-
nacak riskleri üstlendiğine ilişkin beyanının Şirkete iletilmesi kaydıyla Şirketin yeniden bir
portföy saklayıcısı ile sözleşme imzalaması zorunlu değildir.”

MADDE 4 ‒ Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Münhasıran payları yurt dışında yerleşik kişilere pazarlanacak yabancı kolektif ya-
tırım kuruluşu kurmak ve yönetmek, yurt dışında yerleşik kişilere portföy yönetim hizmeti ver-
mek ve bu Tebliğ kapsamındaki yan hizmetleri sunmak üzere kurulan şirket yurt dışında yer-
leşik kişilere yatırım danışmanlığı hizmeti verebilir, kurucusu ve yöneticisi olmadığı fonların
katılma paylarına ilişkin pazarlama ve dağıtım faaliyetinde bulunabilir. Şirketin kurucusu ve/ve-
ya yöneticisi olduğu yabancı kolektif yatırım kuruluşu için kurulu olduğu ülkede fon hizmet
biriminin görev ve sorumluluklarını yerine getirecek muadili organizasyonun oluşturulması ve
bu durumu tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi halinde, sadece bu müşterilerle sı-
nırlı olmak üzere 14 üncü madde çerçevesinde fon hizmet birimi kurma şartı aranmaz. Bu şir-
ketin yönetim kurulu üyelerinden en az birinin ve genel müdürünün finansal piyasalar alanında
en az beş yıllık tecrübeye sahip olması zorunludur.”

MADDE 5 ‒ Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası ve dördüncü fıkrasının
(a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Şirketin faaliyetleri ile yönetimindeki portföyler için bir risk yönetim sisteminin
oluşturulması ve buna ilişkin prosedürlerin yazılı hale getirilmesi zorunludur. Risk yönetim
sistemine ilişkin yazılı prosedürlerin kabulü ve yürürlüğe konulması için şirket yönetim kuru-
lunun kararı şarttır. Bu prosedürlerde yapılacak değişikliklerde de aynı usul ve esaslara uyul-
ması gerekir.”

“a) Şirketin ve yönettiği portföylerin maruz kalabileceği riskleri tespit etmekle,”
MADDE 6  ‒ Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“b) (b) bendi kapsamına giren Şirket, araştırma hizmetini yatırım kuruluşlarından, kont-

rolü ve takibi yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilmek şartıyla risk yönetim sistemine ilişkin
hizmeti yatırım kuruluşlarından ve Kurulca uygun görülecek uzmanlaşmış diğer kuruluşlar-
dan,”
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MADDE 7 ‒ Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(2) Şirketin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürünün 5 inci maddenin
birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ila (9) no’lu alt bentlerinde sayılan şartları taşıması, genel
müdür dışındaki personelin ise 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ila (8) no’lu
alt bentlerinde sayılan şartları taşıması gerekmektedir. Ayrıca, şirket yöneticileri ve fon müdü-
rünün dört yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun olmaları gerekmektedir.”

MADDE 8 ‒ Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“e) Bu madde kapsamındaki doğrudan ve dolaylı pay devirlerinde tek başına veya bir-
likte hareket ederek payları devralan gerçek ve tüzel kişiler ile önemli etkiye sahip ortaklar
için de 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ila (9) no’lu alt bentlerinde sayılan
şartlar aranır.”

MADDE 9 ‒ Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(2) Şirket, Kurulun finansal raporlamaya ve bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerine
uymak ve finansal raporlarını KAP’ta yayımlamak zorundadır.”

MADDE 10 ‒ Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası ve dördüncü fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve takip eden fıkra numarası
buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Şirket;
a) Ortaklar ve önemli etkiye sahip ortakların 5 inci maddede, yöneticileri ve persone-

linin ise 20 nci maddede belirtilen şartlarında herhangi bir değişiklik olması halinde, değişik-
liğin meydana geldiği tarihi izleyen,

b) Yöneticileri ve personeli ile şubelerindeki personelin görevden ayrılması, bunların
yerine veya mevcutlara ilave yeni kişilerin istihdam edilmesi, görev ve görev yerlerinin değiş-
tirilmesi ve benzeri her türlü değişikliği; yeni istihdam edilenlerin ise 20 nci maddede belirtilen
şartları taşıdıklarını gösterir belgeler ve kimlik bilgileri ile birlikte, değişikliğin meydana geldiği
tarihi izleyen,

10 iş günü içinde SPL’ye bildirmek zorundadır.”
“(4) Birlik, bu madde uyarınca kendisine yapılan bildirimler kapsamında Şirket ve mer-

kez dışı örgütleri, SPL ise ortak, yönetici ve personeli hakkında bu Tebliğ hükümlerine aykırı
bir durum tespit etmesi halinde üç iş günü içinde Kurula yazılı olarak bildirimde bulunur.”

MADDE 11 ‒ Aynı Tebliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(1) Müşteri portföyünde yer alan varlıkların, Kurulun portföy saklama hizmeti ve bu
hizmette bulunacak kuruluşlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanması zorunludur. Ya-
bancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföyünde yer alan varlıkların ilgili ülke mevzuatı çer-
çevesinde yetkilendirilmiş bir saklama kuruluşu nezdinde saklanması halinde de bu yükümlü-
lüğün yerine getirilmiş olduğu kabul edilir.”

MADDE 12 ‒ Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(4) Şirket, fon katılma payı alım satım talimatlarını ancak talimat veren kişiler ile söz-
leşme imzalamak koşuluyla kabul edebilir. Portföy yönetim sözleşmesi imzalamadığı kişilere
ait nakitlerin ve fon paylarının da Kurulca yetkilendirilmiş portföy saklayıcıları nezdinde Ku-
rulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanması zo-
runludur. Yurt dışında yerleşik ya da yabancı ülke vatandaşı olan, fon dağıtım ve pazarlama
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sözleşmesi imzaladığı kişilere ait nakit ve fon paylarının ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde yet-
kilendirilmiş bir saklama kuruluşu vasıtasıyla saklanması halinde de bu yükümlülüğün yerine
getirilmiş olduğu kabul edilir.”

MADDE 13 ‒ Aynı Tebliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kişilerin portföyünde yer alan var-
lıklar Kurulca yetkilendirilmiş portföy saklayıcıları nezdinde Kurulun yatırım hizmetleri ve
faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanır. Yurt dışında yerleşik ya da yabancı
ülke vatandaşı olan, bireysel portföy yöneticiliği hizmeti alan kişilerin portföyünde yer alan
varlıkların ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş bir saklama kuruluşu vasıtasıyla
saklanması halinde de bu yükümlülüğün yerine getirilmiş olduğu kabul edilir.”

MADDE 14 ‒ Aynı Tebliğe 41 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler
eklenmiştir.

“Şirketlerin yatıracakları teminatlara ilişkin esaslar
MADDE 41/A – (1) Kurul, mali durumları açısından gerekli görülmesi halinde Şirket-

lerin tamamından, bir kısmından veya herhangi birisinden belirli bir tutar veya orandaki temi-
natı belirli bir süre için Kurul adına Takasbank nezdinde bloke etmesini isteyebilir. 

(2) Teminatların kullanımına ilişkin esaslar, söz konusu teminatların yatırılmasına iliş-
kin Kurul kararında açıkça belirtilir. Teminatlar bu amaçlar dışında kullanılamaz, üçüncü kişi-
lere devredilemez, kamu alacakları için olsa dahi haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına
dâhil edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

(3) Şirketlerin yatıracakları teminatlar, nakit, kamu borçlanma aracı, 28/3/2002 tarihli
ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kap-
samında ihraç edilen kira sertifikası, Türkiye'de kurulu ve şirket ile sermaye, yönetim veya de-
netim bakımından doğrudan veya dolaylı ilişkisi olmayan bir banka tarafından verilen teminat
mektubu veya şirketin kurucusu olmadığı para piyasası yatırım fonu katılma payları şeklinde
olabilir.

Teminatların yatırılması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar
MADDE 41/B – (1) Teminat yatırmasına karar verilen Şirket tarafından, Kurulca be-

lirlenen tutardaki teminatlar, ilgili Kurul kararında belirlenen süre boyunca Takasbank nezdinde
bloke edilir. Kurul gerekli gördüğü durumlarda, teminatların bloke edilmesine ilişkin süreyi
uzatabilir.

(2) Teminatın Şirket adına üçüncü bir kişi tarafından tevdi edilmesi durumunda, üçüncü
kişi teminata ilişkin haklarını Şirkete devrettiğine ilişkin bir temlikname verir. Teminat ile ilgili
hususlarda Kurul nezdindeki işlemleri Şirket yürütür. Teminatın serbest bırakılmasına yönelik
işlemlerde de muhatap Şirkettir.

(3) Şirketlerin yatırmış olduğu teminatların değerlemesinde Kurulun aracı kurumların
sermayeleri ve sermaye yeterliliği ile ilgili düzenlemelerinde yer alan değerleme ilkeleri esas
alınır. Buna göre teminatlar Takasbank tarafından aylık olarak izlenir ve teminat yükümlülük-
lerini karşılayamayan Şirketlere ilişkin teminatların tamamlattırılması dahil tüm işlemler Ta-
kasbank tarafından yerine getirilir. 

(4) Teminatların ilk defa yatırılması ve teminatın tamamlatılmasına ilişkin yükümlü-
lüklerin Şirket tarafından tebellüğ edildiği tarihi takip eden beş iş günü içinde yerine getirmeyen
Şirketler Takasbank tarafından ivedilikle Kurula bildirilir.

(5) Takasbank teminatların durumuna ilişkin bir rapor hazırlayarak yılsonunu takip eden
20 iş günü içerisinde Kurula gönderir.
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Teminatların serbest bırakılması
MADDE 41/C – (1) Faaliyette olan Şirketlerin 41/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca

Takasbank nezdinde Kurul adına bloke edilen teminatları, bu teminatların bloke edilmesine
ilişkin Kurul kararında belirtilen nedenin ortadan kalkması veya Kurulca belirlenen sürenin
sona ermesini müteakip herhangi bir koşul öngörülmeksizin Kurulun bildirim yazısı üzerine
Takasbank tarafından Şirketlere iade edilir. 

(2) Faaliyetleri geçici olarak durdurulan Şirketlerin 41/A maddesinin birinci fıkrası uya-
rınca Takasbank nezdinde Kurul adına bloke edilen teminatları, yeniden faaliyete geçinceye
veya faaliyet izni iptal edilinceye kadar serbest bırakılmaz. Yeniden faaliyete geçen Şirketlerin
teminatları, faaliyetine kesintisiz olarak en az bir yıl süreyle devam etmiş olmaları şartıyla Ku-
rulun bildirim yazısı üzerine Takasbank tarafından serbest bırakılır. Söz konusu bir yıllık süreyi
doldurmadan faaliyetleri yeniden geçici olarak durdurulan ve daha sonra yeniden faaliyete ge-
çen Şirketler için bir yıllık sürenin hesaplanmasına son faaliyete geçme tarihinden itibaren baş-
lanır.

(3) Faaliyet izni iptal edilen Şirketlerden hakkında iflas kararı alınmamış olanların te-
minatlarının serbest bırakılması konusunda Kurula başvuruda bulunması gerekmektedir. Söz
konusu başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için;

a) Teminatların serbest bırakılmasına engel teşkil edecek mahiyette Şirket nezdinde yü-
rütülen herhangi bir denetim olmaması veya Kurula iletilen herhangi bir şikayet ve uyuşmazlık
bulunmaması,

b) Şirketin Borsa, Takasbank, MKK, Birlik ve Kurula karşı herhangi bir mali yüküm-
lülüğünün bulunmaması,

c) Şirket unvanının ve faaliyet konusunun sermaye piyasası faaliyetlerini içermeyecek
şekilde değiştirilmiş olması veya Şirketin sona ermesine dair karar verilmiş olması,

şartlarının yerine getirilmesi zorunludur. Bu şartları yerine getirmiş olan ve başvuruları
Kurulca uygun bulunan Şirketlerin teminatları, Kurulun bildirim yazısı üzerine Takasbank ta-
rafından serbest bırakılır.

(4) Kanunun 41 inci maddesi kapsamında faaliyet izinleri iptal edilen Şirketlerden hak-
kında iflas kararı verilen Şirketlerin teminatları, iflas süreci sonuçlanıncaya kadar serbest bı-
rakılmaz. Söz konusu teminatlar, iflas idaresinin iflasın kapanması için ticaret mahkemesine
başvurması ve 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca mahkeme tarafın-
dan iflasın kapanması kararı verilmesinden sonra anılan kararın iflas dairesi tarafından ilan
edilerek iflas tasfiyesi tamamlanıncaya kadar Takasbank nezdinde tutulur. İflas tasfiyesi ta-
mamlandıktan sonra iflas dairesinden alınan sıra cetveline göre iflas idaresi tarafından aciz ve-
sikası verilen alacaklılardan teminat üzerinde hak sahibi olabilecekler için keyfiyet Kurul ta-
rafından ülke çapında günlük olarak yayımlanan tirajı en yüksek on gazeteden en az ikisinde
ve en az beş iş günü boyunca KAP’ta ilan edilir. Söz konusu ilanları takip eden üçüncü ayın
sonuna kadar başvuranlardan Şirketlerden alacaklı olduğu tespit edilenler, teminat tutarı ala-
cakların tamamını karşılaması durumunda tamamen, karşılamaması durumunda ise garameten
ödeme yapılmak üzere Takasbank’a bildirilir. Bu ödemeyi müteakip bakiye teminat kalması
durumunda, bu tutar ilanların yayımlanmasını takip eden altıncı ayın sonunda Kurulun bildirimi
üzerine ilgili iflas dairesine tevdi edilmek üzere Takasbank tarafından serbest bırakılır.”

MADDE 15 ‒ Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) 1/7/2014 tarihinden önce faaliyette olan şirketlerin 1/7/2014 tarihi itibariyle mevcut
yönetim kurulu üyelerinden en az birinin, genel müdürünün, genel müdür yardımcılarının ve
1/7/2014 tarihi itibariyle fon müdürü olarak görev yapan kişilerin 20 nci maddenin üçüncü
fıkrasında belirtilen lisans belgelerine sahip bulunmaması halinde, söz konusu kişiler tecrübe
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şartını sağlamak koşulu ile 1/7/2016 tarihine kadar veya bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren açılacak ilk dört sınava katılmak şartıyla, dördüncü sınavın sonuçlarının açıklandığı
tarihe kadar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araç Lisans Belgesine sahip olması gereken
yönetim kurulu üyesi ise ilk altı sınava katılmak şartıyla altıncı sınavın sonuçlarının açıklandığı
tarihe kadar görevine devam eder. Söz konusu sınavlarda gerekli lisansları almaya hak kaza-
namayanlar, son sınavın sonuçlarının açıklanmasını takip eden ay sonu veya 1/7/2016 tarihi
itibariyle görevlerinin gerektirdiği vasfı kaybetmiş sayılırlar.”

MADDE 16 ‒ Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“Mevcut teminatların serbest bırakılması
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle faaliyette olan

Şirketlerin, mülga Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esas-
ları Tebliği (Seri: V, No:130)’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında Kurul adına Ta-
kasbank nezdinde bloke edilen teminatları, bu Tebliğe uyum sağlandığını tevsik edici bilgi ve
belgelerin Kurula iletilmesini takiben Kurulun bildirimi üzerine Takasbank tarafından serbest
bırakılır.

(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyetleri durdurulmuş veya faaliyet
konusu değiştirilmiş olan Şirketler tarafından Takasbank nezdinde bloke edilmiş olan teminat-
lara ilişkin herhangi bir sebeple mahkemelere intikal etmiş olan uyuşmazlıkların bulunması
durumunda, söz konusu uyuşmazlıklara ilişkin kararların hukuken nihai olarak kesinleşmesine
kadar geçen sürede bu teminatlar serbest bırakılmaz.”

MADDE 17 – Bu Tebliğ 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YATIRILAN TEMİNATLARIN 
KULLANIM ESASLARI TEBLİĞİ (SERİ:V, NO:130)’NİN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 
DAİR TEBLİĞ (III-55.2)

MADDE 1 – 13/3/2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy
Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği (Seri: V, No: 130)
yürürlükten kaldırılmıştır.  

MADDE 2 – Bu Tebliğ, 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

BENZİN TÜRLERİNE ETANOL HARMANLANMASI HAKKINDA 
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Benzin Tür-
lerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğin altıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri, harmanlama yükümlülüğünün kontrolüne
ilişkin Kurumca talep edilen bildirimleri, benzin türleri satışı bulunmasına ya da fiilen harman-
lama yapılmasına bakılmaksızın, 9/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği kapsamında yapar.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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2014 Haziran Günsüzleri             HARUN 

1200-13 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

22 Haziran 2014 

PAZAR 
Sayı : 29038 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/1180 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Moustafa ve Hamada oğlu 1961 D.lu 

ALEPPO/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MAHMOUD HAMADA hakkında Kaçakçılık suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 19/02/2014 tarih ve 2013/1180 esas, 2014/242 

karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 

sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine 

karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 4977 

————— 
Esas No : 2013/1541 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hamza ve Münire oğlu 1975 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan YAHYA MUHAMMED hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1541 esas, 2014/533 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 4978 
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İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2005/1341 

Karar No : 2009/205 

Mahkememizin 24/02/2009 tarih, 2005/1341 Esas, 2009/205 Karar sayılı kararıyla; 

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık, Nitelikli Olarak 

Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme suçlarından 5237 Sayılı Türk Ceza 

Kanunu'nun 142/1-b, 143, 62, 53/1, 63 maddeleri uyarınca 2 Yıl 4 Ay Hapis; 116/4, 62, 53/1 

maddeleri uyarınca 1 Yıl Hapis; 151/1, 62, 53/1 maddeleri uyarınca 4 Ay Hapis cezaları ile 

cezalandırılmasına karar verilen Ramini ve Miria oğlu, 30/09/1981 Gagra doğumlu, Gürcistan 

uyruklu BADRİ KIZIRIA bildirdiği adreslerinin yetersiz olması nedeniyle bulunamadığı gibi tüm 

aramalara rağmen de sanığa ulaşılamadığı anlaşılmakla,  

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,  

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 

İlan olunur. 4589 

—— • —— 

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/77 

Karar No : 2014/192 

Sanıklar : SALEH SWIDAN, Abd ve Kamıla oğlu, 1984 Suriye doğumlu Suriye 

Aleppo el Nir Caddesi nüfusuna kayıtlı ve Oturur. 

Suç : Kaçakçılık 

Suç yeri : Hatay/Merk 

Suç tarihi : 28/01/2013 

Karar Tarihi : 14/02/2014 

Kanun maddesi : 4733 S.Y. 8/4,TCK.62,52/2,51/1,54, CMK.231 

Verilen ceza : 80,00 TL. Adli para ve 1 yıl 8 ay hapis cezası, Erteleme, 2 yıl denetim 

süresi belirlenmesi eşyanın müsaderesi. 

Yukarıda adı yazılı sanıklar hakkında mahkememizce verilen giyabi karar tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 

Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 

verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 

suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 

kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 4605 

—— •• —— 
Karamürsel Sulh Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/134 

Karar No : 2014/171 

Mahkememizin yukarıda esas ve karar sayılı ilamı ile; İsmet ve Hatice'den olma Gölcük 

01.08.1972 D.lu Kocaeli-Karamürsel-Kızderbent nüfusuna kayıtlı Mehmet ERSAN 

Mahkememizin 26.02.2014 tarih ve 2013/134 Esas, 2014/171 karar sayılı ilamı ile 5237 sayılı 

TCK.nun 179/2 maddesi gereğince 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği 

ve yapılan tüm aramalara rağmen kararın sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Yasanın 28 ve 

devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından 

itibaren 15 gün sonra kararın sanıklara tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği 

hususu tebliğ olunur. 4590 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3 (ÜÇ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 3 (üç) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esasların 20 nci maddesi (e) bendi uyarınca, (CIP/CIF) teslim şekline göre yabancı ülkelerden 

tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası (ları) : 1) 2014/69718     2) 2014/69723     3) 2014/69725 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum / 

SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0 (362) 312 19 19 /7091-7093 ve 

  Faks : 0 (362) 457 60 21 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : pyosatinalma@omu.edu.tr 

ç) İhale Dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : ---- 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1) LC-MS/MS-Likit Kromatografi Sıralı Kütle 

Spektrometresi (Tandem MS), 1 Adet (Komple 

Sistem) 

  2) Sekans Cihazı, 1 Adet (komple Sistem) 

  3) Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM), 1 Adet 

(Komple Sistem) 

b) Teslim yeri (leri) : CIP/ CIF teslim şekli ile; Üniversitemiz Karadeniz 

İleri Teknoloji Araştırma Merkezi. (Kitam) 

c) Teslim tarihi (leri) : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Akreditifin 

açıldığının tebliğinden itibaren, 150 (yüzelli) 

takvim günü, 

3 - Yeterlik Değerlendirmesinin/İhalenin 

a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu 

Kurupelit- Atakum / SAMSUN 

b) Tarihi ve saati : 1) Tarih: 17/07/2014 Saat:14:00 

  2) Tarih: 17/07/2014 Saat:14:30 

  3) Tarih: 17/07/2014 Saat:15:00 

4 - Yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir . 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya /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, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi 

4.1.6. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB ‘da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet Çıktısı olarak sunulabilir. 

(tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi. (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.3. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler ile Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler; 

a) Aday veya İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil 

belgesi ve/veya kapasite raporu, 

b) İhaleye katılacak yabancı ülkelerdeki yetkili satıcı veya imalatçı firmaların kendi 

adlarına ve kendilerini temsilen Türkiye’de ihalelere katılmak, taahhüde ve yüklenimlere girmek 

ve bunlarla ilgili sözleşmeleri imzalamak üzere 2014 yılında yetkili olduklarına dair Mümessillik 

(Temsilcilik) Belgeleri veya yabancı İsteklilerin Türkiye Şubeleri olduklarına dair belge/veya 

belgeler 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

d) İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın tarafından bu belgelerin 

verilmesi. 

4.2.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 
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c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir. 

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

6 - İhale İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan ihaleye katılacak yabancı 

ülkelerdeki tedarikçi veya imalatçı firmaların kendi adlarına ve kendilerini temsilen ihalelere 

katılmak üzere yetki verdikleri Türkiye Mümessillerine (Temsilcilerine), Şubelerine, yabancı 

isteklilere ve Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren İsteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 150,00- 

Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 

da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

her bir ihale için ayrı ayrı 160,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan 

TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

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

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

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

İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale 

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

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

edilecektir.” 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge; ) 

8 - Başvurular; ihalenin yapılacağı saate kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN adresine elden 

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

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır. ) geçici 

teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 150 (yüzelli) takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 5330/1/1-1 
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4 (DÖRT) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 4 (dört) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası/ 

İhale kayıt numaraları : 1) 2014/69729    2) 2014/69752    3) 2014/69757 

4) 2014/69765 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum / 

SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0 (362) 312 19 19/7092-7093 

  Faks : 0 (362) 457 60 21 

c) Elektronik posta adresi : pyosatinalma@omu.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

     internet adresi (varsa) : - - - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1) Bilgisayarlı Mikroskop, 1 Adet (Komple) 

  2) İklim Odası, 1 Adet (Komple) 

  3) Real Time PCR Cihazı, 1 Adet (Komple) 

  4) PVD Kaplama Ünitesi, 1 Adet (Komple) 

b) Teslim yeri/yerleri : Üniversitemiz Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma 

Merkezi (KİTAM) 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) 

takvim günü 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin 

a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu 

Kurupelit-Atakum / SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri : 1) Tarih: 10/07/2014 Saat : 14:00 

  2) Tarih: 10/07/2014 Saat : 14:30 

  3) Tarih: 10/07/2014 Saat : 15:00 

  4) Tarih: 17/07/2014 Saat : 15:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir. 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya/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, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi. 

4.2.2. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00- 

Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 
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Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 

da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

her bir ihale için ayrı ayrı 60,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 

7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 

isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 

yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı 

iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge;) 

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 

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

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici 

teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 5330/2/1-1 

————— 
2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 2 (iki) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası/ 

İhale kayıt numaraları : 1) 2014/69804      2) 2014/69809 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum / 

SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0 (362) 312 19 19 /7091-7093 

  Faks : 0( 362) 457 60 21 

c) Elektronik posta adresi : pyosatinalma@omu.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - - - 
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2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktar(lar)ı : 1) Masa Üstü Öğrenci Bilgisayarı, 30 adet 

(komple) 

  2) Fluorasan Ataşmanlı Inverted Mikroskop ve 

Görüntüleme Sistemi, 1 Adet (Komple) 

b) Teslim yeri/yer(ler)i : 1) Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel Sanatlar 

İletişim Tasarım Bölümü, 

  2) Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji 

Anabilim Dalı, 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) 

takvim günü 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin 

a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu 

Kurupelit-Atakum / SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saat(ler)i : 1) Tarih: 03/07/2014 Saat : 14:00 

  2) Tarih: 03/07/2014 Saat : 14:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir. 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya/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, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu. 

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 
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b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (Tıbbi Cihaz kapsamındaki teklifler 

için sunulmalıdır. İnternet çıktısı olarak sunulabilir.) 

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00- 

Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 

da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

her bir ihale için ayrı ayrı 60,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 

7123 7050 01 no’lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 

isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 

yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı 

iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” 
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7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge;) 

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 

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

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. (2 sıra no’lu 

cihaza verilecek teklifler için geçerlidir.) 

9.1 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile bu 

mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. (1 sıra no’lu cihaza verilecek teklifler için geçerlidir) 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

12 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 5330/3/1-1 

————— 
1 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esasların 20 nci maddesi (e) bendi uyarınca, (CIP/CIF) teslim şekline göre yabancı ülkelerden 

tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/69792 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum / 

SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0 (362) 312 19 19 /7091-7093 ve 

  Faks : 0 (362) 457 60 21 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : pyosatinalma@omu.edu.tr 

ç) İhale Dokümanının görülebileceği 

     internet adresi (varsa) : ---- 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : CS-FSTD (A) FNPT II Uçak Simülatörü, 1 Adet 

(Komple Sistem) 

b) Teslim yeri : CIP/ CIF teslim şekli ile Üniversitemiz Sivil 

Havacılık Yüksek Okulu 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Akreditifin 

açıldığının tebliğinden itibaren, 180 (yüzseksen) 

takvim günü 

3 - Yeterlik Değerlendirmesinin/İhalenin 

a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu 

Kurupelit- Atakum / SAMSUN 
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b) Tarihi ve saati : Tarih: 17/07/2014 Saat: 16:00 

4 - Yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir; 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya /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, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi; 

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi 

4.1.6. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 

4.2.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına 

ilişkin belgeler; 

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler ile Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler; 

a) Aday veya İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil 

belgesi ve/veya kapasite raporu, 

b) İhaleye katılacak yabancı ülkelerdeki yetkili satıcı veya imalatçı firmaların kendi 

adlarına ve kendilerini temsilen Türkiye’de ihalelere katılmak, taahhüde ve yüklenimlere girmek 

ve bunlarla ilgili sözleşmeleri imzalamak üzere 2014 yılında yetkili olduklarına dair Mümessillik 

(Temsilcilik) Belgeleri veya yabancı İsteklilerin Türkiye Şubeleri olduklarına dair belge/veya 

belgeler 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

d) İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın tarafından bu belgelerin 

verilmesi. 

4.2.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 
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a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir. 

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

6 - İhale İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan ihaleye katılacak yabancı 

ülkelerdeki tedarikçi veya imalatçı firmaların kendi adlarına ve kendilerini temsilen ihalelere 

katılmak üzere yetki verdikleri Türkiye Mümessillerine (Temsilcilerine), Şubelerine, yabancı 

isteklilere ve Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren İsteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 150,00- 

Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 

da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

her bir ihale için ayrı ayrı 160,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan 

TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

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

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

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

İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale 

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

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

edilecektir.” 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge; ) 

8 - Başvurular; ihalenin yapılacağı saate kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit -Atakum/ SAMSUN adresine elden 

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

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 180 (yüzseksen) takvim günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

12 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 5330/4/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

15.10.2011 tarihli 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, 

Emek Mahallesi, General Eşref Bitlis Caddesi, 4 Pafta, 39 parsel üzerindeki yapı ile ilgili denetim 

faaliyetleri 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulan 632038 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret 

Sanayi Odasına kayıtlı 725 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. 

ile sorumlu denetim elemanları İsmet KAHYA (İnşaat Mühendisi Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:12992, Oda Sicil No:13560), Mesut KÖSEBAŞKAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070), Nurettin GÜZEL (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9079, Oda Sicil No:15533), Kadir Doğan ÖZAL (Mimar, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437), Emin BALCI (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14717, Oda Sicil No:28648), Mustafa 

Necati NEŞE (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9945, Oda Sicil 

No:10339), Turhan DEMİRBAĞ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:6394, Oda Sicil No:3485), Nuri AKSU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:10444, Oda Sicil No:5104), Sertaç İbrahim BAYÜLKEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No:72299), Vehbi Ersan ERDEM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No:72617) ve Behçet Zorbey YURTÇU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:75281) Bakanlığımız aleyhine açtıkları davalarda, ilgili İdare Mahkemelerince dava konusu 

işlemin “yürütmesinin durdurulmasına” ve “iptaline” hükmedilmiştir. Mahkeme kararlarına 

istinaden, dava konusu işlemin dava açan kişilerle ilgili kısmının yürütmesi durdurulmuş ve 

cezaları kesintiye uğramıştır. Anılan mahkeme kararlarına gerekçe gösterilen şekil eksikliği 

Bakanlığımızca giderildiğinden, geçici faaliyet durdurma cezaları kesintiye uğrayan 632038 

Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı 725 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 

sahip Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları İsmet KAHYA (İnşaat 

Mühendisi Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12992, Oda Sicil No:13560), Kadir Doğan ÖZAL 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437), Mustafa Necati 

NEŞE (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339) 

ve Sertaç İbrahim BAYÜLKEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72299) 

ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 358 günlük ceza süresinin düşülerek 7 

(yedi) gün süre ile, Mesut KÖSEBAŞKAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070), Emin BALCI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:14717, Oda Sicil No:28648) ve Turhan DEMİRBAĞ’ın (Elektrik 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6394, Oda Sicil No:3485) ceza süresinden 

yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 349 günlük ceza süresinin düşülerek 16 (onaltı) gün 

süre ile, Nuri AKSU’nun (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10444, 

Oda Sicil No:5104) ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 180 günlük ceza 

süresinin düşülerek 185 (yüzseksenbeş) gün süre ile denetim faaliyetlerinin geçici olarak 

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Nurettin GÜZEL, 

Vehbi Ersan ERDEM ve Behçet Zorbey YURTÇU’nun İdare Mahkemelerince hükmedilen 

yürütmeyi durdurma ve iptal kararının ilan edildiği tarihte ceza sürelerini tamamlamış olmaları 

nedeniyle denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulması işleminin Bakanlık nezdinde tutulan 

yapı denetim kayıtlarına işlenmesi Bakanlık Makamının 13.06.2014 tarihli ve 4930 sayılı Oluru 

ile uygun görülmüştür. 5382/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

15.10.2011 tarihli 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, 

Mehmet Akif Mahallesi, Günyamaç Caddesi, F22D24C1B pafta, 393 ada, 7 parsel üzerindeki 

yapı ile ilgili denetim faaliyetleri 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulan 632038 Ticaret Sicil 

No ile İstanbul Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı 725 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öztaş 

Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Vehbi Ersan ERDEM (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72617), Kadir Doğan ÖZAL (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437), Nurettin GÜZEL (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9079, Oda Sicil No:15533) ve Mesut KÖSEBAŞKAN’ın 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070) 

Bakanlığımız aleyhine açtıkları davalarda, ilgili İdare Mahkemelerince dava konusu işlemin 

“yürütmesinin durdurulmasına” ve “iptaline” hükmedilmiştir. Mahkeme kararlarına istinaden, 

dava konusu işlemin dava açan kişilerle ilgili kısmının yürütmesi durdurulmuş ve cezaları 

kesintiye uğramıştır. Anılan mahkeme kararlarına gerekçe gösterilen şekil eksikliği 

Bakanlığımızca giderildiğinden geçici faaliyet durdurma cezaları kesintiye uğrayan 632038 

Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı 725 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 

sahip Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Vehbi Ersan ERDEM (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72617) ve Nurettin GÜZEL’in (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9079, Oda Sicil No:15533) ceza süresinden yürütmeyi 

durdurma ilanına kadar çekilen 319 günlük ceza süresinin düşülerek 46 (kırkaltı) gün süre ile, 

Kadir Doğan ÖZAL’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12400, Oda Sicil 

No:5437) ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 349 günlük ceza süresinin 

düşülerek 16 (altı) gün süre ile Mesut KÖSEBAŞKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070) ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına 

kadar çekilen 358 günlük ceza süresinin düşülerek 7 (yedi) gün süre ile denetim faaliyetlerinin 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık 

Makamının 13.06.2014 tarihli ve 4931 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

 5382/2/1-1 

————— 

15.10.2011 tarihli 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İstanbul İli, Maltepe İlçesi, 

Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A Pafta, 6430 Ada, yeni 17 nolu parsel (eski 

7,8,9 parseller) üzerindeki (A Blok) yapı ile ilgili denetim faaliyetleri 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurulan 632038 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı 725 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları 

Mesut KÖSEBAŞKAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7836, Oda 

Sicil No:33070), Mustafa Necati NEŞE (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339), Ali Rıza DEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:8872, Oda Sicil No:27536), Emrah GÜRBÜZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı Oda Sicil No: 72951), Kadir Doğan ÖZAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437) ve Halil ÇOŞKUN’un (Makine Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:492, Oda Sicil No:11137) Bakanlığımız aleyhine açtıkları 

davalarda, ilgili İdare Mahkemelerince dava konusu işlemin “yürütmesinin durdurulmasına” ve 

“iptaline” hükmedilmiştir. Mahkeme kararlarına istinaden dava konusu işlemin dava açan kişilerle 

ilgili kısmının yürütmesi durdurulmuş ve cezaları kesintiye uğramıştır. Anılan mahkeme 

kararlarına gerekçe gösterilen şekil eksikliği Bakanlığımızca giderildiğinden, geçici faaliyet 

durdurma cezaları kesintiye uğrayan 632038 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Sanayi Odasına 
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kayıtlı 725 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ceza 

süresinden ilgi yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 288 günlük ceza süresinin düşülerek 77 

(yetmişyedi) gün süre ile, sorumlu denetim elemanları Mesut KÖSEBAŞKAN’ın (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070) ceza süresinden 

yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 218 günlük ceza süresinin düşülerek 147 (yüzkırkyedi) 

gün süre ile, Mustafa Necati NEŞE (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:9945, Oda Sicil No:10339) ve Ali Rıza DEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:8872, Oda Sicil No:27536) ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına 

kadar çekilen 286 günlük ceza süresinin düşülerek 79 (yetmişdokuz) gün süre ile, Emrah 

GÜRBÜZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No: 72951), Kadir Doğan ÖZAL 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437) ve Halil 

ÇOŞKUN’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:492, Oda Sicil 

No:11137) ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 308 günlük ceza süresinin 

düşülerek 57 (elliyedi) gün süre ile denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, kuruluşun 

Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

13.06.2014 tarihli ve 4930, 13.06.2014 tarihli ve 4931 sayılı Makam Olurları ile denetim 

faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulan 725 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öztaş Yapı 

Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” 

başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 

faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 

erdirilerek, 725 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık 

Makamının 13.06.2014 tarihli ve 4932 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5382/3/1-1 

————— 

15.10.2011 tarihli 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İstanbul İli, Maltepe İlçesi, 

Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A Pafta, 6430 Ada, yeni 17 nolu parsel (eski 

7,8,9 parseller) üzerindeki (B Blok) yapı ile ilgili denetim faaliyetleri 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurulan 632038 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı 725 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları 

Kadir Doğan ÖZAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12400, Oda Sicil 

No:5437), Halil ÇOŞKUN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:492, 

Oda Sicil No:11137), Mesut KÖSEBAŞKAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070), Emrah GÜRBÜZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı 

Oda Sicil No: 72951), ve Mustafa Necati NEŞE’nin (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339) Bakanlığımız aleyhine açtıkları davalarda, ilgili 

İdare Mahkemelerince dava konusu işlemin “yürütmesinin durdurulmasına” ve “iptaline” 

hükmedilmiştir. Mahkeme kararlarına istinaden dava konusu işlemin dava açan kişilerle ilgili 

kısmının yürütmesi durdurulmuş ve cezaları kesintiye uğramıştır. Anılan mahkeme kararlarına 

gerekçe gösterilen şekil eksikliği Bakanlığımızca giderildiğinden, geçici faaliyet durdurma 

cezaları kesintiye uğrayan 632038 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı 725 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim 

elemanları Halil ÇOŞKUN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:492, 

Oda Sicil No:11137) ve Mesut KÖSEBAŞKAN’ın ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına 

kadar çekilen 288 günlük ceza süresinin düşülerek 77 (yetmişyedi) gün süre ile, Kadir Doğan 

ÖZAL’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437) ceza 
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süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 344 günlük ceza süresinin düşülerek 21 

(yirmibir) gün süre ile denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, Emrah GÜRBÜZ’ün 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No: 72951) ceza süresinden yürütmeyi durdurma 

ilanına kadar çekilen 308 günlük ceza süresinin düşülerek 57 (elliyedi) gün süre ile denetim 

faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Mustafa Necati NEŞE’nin (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339) İdare Mahkemelerince hükmedilen yürütmeyi durdurma 

ve iptal kararının ilan edildiği tarihte ceza süresini tamamlamış olması nedeniyle denetim 

faaliyetinin geçici olarak durdurulması işleminin Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim 

kayıtlarına işlenmesi, 

Öztaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.06.2014 tarihli ve 4932 

sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre 

esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline 

konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, 

verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, 

yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 13.06.2014 tarihli ve 4933 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5382/4/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2013 yılı gayri safı gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Beyoğlu 

Yirmidördüncü Noterliği 11.08.2014, Ankara Onyedinci Noterliği 14.08.2014 ve Ankara 

Otuzdördüncü Noterliği 16.08.2014 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur. 

 

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ 

1 ANKARA ONYEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.513.299,41.-TL. 

2 ANKARA OTUZDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.040.902,18.-TL. 

3 BEYOĞLU YİRMİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.449.756,93.-TL. 

 5341/1-1 

————— 
İstanbul 7. İcra Müdürlüğünün 2004/16374 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 5342/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

61319 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 5361/1-1 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 22 Haziran 2014 – Sayı : 29038 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurulun 27/03/2014 tarih ve 4942/48 sayılı Kararı uyarınca; “Ödemiş Beydağ Karayolu 

Üzeri Çaylı Ödemiş / İZMİR” adresi için 29/03/2012 tarih ve BAY/939-82/30762 numaralı 

bayilik lisansı alan ABD Akaryakıt Taş. Nak. Turz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin, 2012 ve 2013 

yıllarında “Fatih Mah. Çandır Bulvarı No:5 Çandır Beldesi Serik / ANTALYA” adresinde 

21/10/2009 tarih ve BAY/939-82/26690 numaralı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren ERF Petrol 

Taş. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı bayiye yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı 

yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, anılan bayinin yazılı savunmasının 

alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 5332/1/1-1 

————— 

18.08.2005 tarih ve BAY/537-64/14099 sayılı bayilik lisansı kapsamında Köprübaşı Köyü 

Mevkii Buldan Yolu Kenarı Köprübaşı Sarayköy / DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren Altınay 

Petrol Turizm Otomotiv İnşaat Taşımacılık Tarım Hayvancılık Madencilik Seracılık Ticaret ve 

Sanayi Limited Şirketi’nin yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik 

düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal ettiği, ayrıca tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta 

katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığı TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin 08/03/2011 

tarih ve 1560 nolu analiz raporu ile tespit edilmiş olup; Kurul’un 25/04/2013 tarih ve 4380-30 

sayılı Kararı ile mezkr tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Konuya ilişkin olarak süresi içinde yazılı savunma gönderilmemiş olması üzerine, konu 

09/01/2014 tarihli Kurul toplantısında yeniden değerlendirilmiş olup, alınan 4826-26 sayılı Karar 

ile; Altınay Petrol Turizm Otomotiv İnşaat Taşımacılık Tarım Hayvancılık Madencilik Seracılık 

Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, akaryakıt istasyonunda yeterli şart ve seviyede ulusal 

marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmek, ayrıca tağşiş 

ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katmak suretiyle 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine, Kanunun 8 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının  (b) bendine, Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, Petrol Piyasasında Uygulanacak 

Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri 

ile aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiğine ve bu nedenle 

hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 

(a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası 

Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ” hükümleri gereğince 147.933,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL (yüzkırkyedibindokuzyüzotuzüç-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, söz konusu idari para cezasının 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen 

Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme 
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talebinde bulunulabileceği, 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

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

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma 

hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 5332/2/1-1 

————— 

BAY/537-64/14099 sayılı bayilik lisansı kapsamında Köprübaşı Köyü Mevkii Buldan 

Yolu Kenarı Köprübaşı Sarayköy / DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren Altınay Petrol Turizm 

Otomotiv İnşaat Taşımacılık Tarım Hayvancılık Madencilik Seracılık Ticaret ve Sanayi Limited 

Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda yapılan 08/03/2012 ve 09/03/2012 tarihli denetimde; 35 

KKP 30 plakalı akaryakıt tankerinin istasyona boşaltım yaptığı, bunun yanı sıra istasyondaki 

otomasyon sistemine müdahale edilmiş olduğu tespit edilmiştir. 

Konuyu değerlendiren Kurul, 13/03/2014 tarih ve 4919-18 sayılı Kararında; Altınay 

Petrol Turizm Otomotiv İnşaat Taşımacılık Tarım Hayvancılık Madencilik Seracılık Ticaret ve 

Sanayi Limited Şirketi’nin, dağıtıcısı harici yerden akaryakıt tedarik etmek suretiyle 5015 sayılı 

Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine, istasyon otomasyon 

sistemine müdahale etmek suretiyle 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 14 numaralı alt 

bendi ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı hareket ettiği 

değerlendirilmiş ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konuyla ilgili yazılı 

savunmasının alınmasına karar vermiştir. 

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) 

gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı 

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, 

süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 5332/3/1-1 

————— 

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan 11/01/2010 tarihli 

denetim ile Vergi Müfettişi Hasan ÖZYETGİN tarafından hazırlanan 26/07/20102 tarihli ve 

2012-A-530/20 sayılı Raporda yer alan tespitlere göre, Akçeşme Mahallesi Menderes Bulvarı 

No:204 Gümüşler / DENİZLİ adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda, 01/01/2007 ile 

25/11/2009 tarihleri arasındaki dönemde lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunduğu 

gerekçesiyle, 09/05/2013 tarih ve 4401-60 sayılı Kurul Kararı ile hakkında idari para cezası 

uygulanan Anadolu Pazarları Tuhafiye Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 

durumu, bilahare yapılan inceleme neticesinde 16/01/2014 tarihli Kurul toplantısında yeniden 

değerlendirilmiş olup, alınan 4834-20 sayılı Karar ile; 11/01/2010 tarihli denetimin Akçeşme 

Mahallesi Menderes Bulvarı No:204 Gümüşler / DENİZLİ adresindeki akaryakıt istasyonunda 

değil, Akçeşme Mahallesi Menderes Bulvarı No:159 Gümüşler / DENİZLİ adresindeki akaryakıt 

istasyonunda gerçekleştirildiği, Anadolu Pazarları Tuhafiye Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin Akçeşme Mahallesi Menderes Bulvarı No:204 Gümüşler / DENİZLİ 

adresinde lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmadığı anlaşıldığından, 09/05/2013 tarih ve 4401-60 

sayılı Kurul Kararının geri alınmasına, diğer taraftan, Anadolu Pazarları Tuhafiye Konfeksiyon 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 12/03/2005 tarih ve BAY/454-1253/04563 sayılı  
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(18/10/2011 tarihinde iptal) bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösterdiği İzmir Asfaltı Üzeri 

Menderes Bulvarı Akçeşme Mah. No:159 Gümüşler / DENİZLİ adresinde kurulu akaryakıt 

istasyonundan, 11/01/2010 tarihli denetimde alınan akaryakıt numunelerinin TÜBİTAK Marmara 

Araştırma Merkezinde yapılan analizlerinde, söz konusu numunelerin yeterli şart ve seviyede 

ulusal marker içermediği ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun 04/05/2010 tarihli ve 

5210 nolu analiz raporu ile tespit edildiği, dolayısı ile Anadolu Pazarları Tuhafiye Konfeksiyon 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 

dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında 

Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve 

(b) bentlerine ve aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın mezkûr tüzel kişinin konuya 

ilişkin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) 

gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı 

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, 

süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 5332/4/1-1 

————— 

Mevlana Mahallesi, Halef Hoca Caddesi, No:51 Talas/ KAYSERİ adresinde 09/11/2009 

tarihli ve BAY/939-82/26780 numaralı (09/09/2013 tarihli ve 30132 sayılı Kararla sonlandırılan)  

istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Anayurt Petrol ve Ürünleri İnş. Tur. San. 

ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi nedeniyle 

yazılı savunma yapılması için 27/08/2013 tarihli ve 50424 sayılı yazımız 10/09/2013 tarihinde 

tebliğ edilmiş olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma 

ulaşmamış olup Kurulun 06/03/2014 tarihli ve 4909-60 sayılı Kararı ile Anayurt Petrol ve 

Ürünleri İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 2012 yılında yeniden satış amaçlı akaryakıt 

satışı yaparak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi nedeniyle 5015 

sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi, aynı 

maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 67.962.-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

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

tebliğ edildiği tarihi izleyen 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 aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde 

dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 5332/5/1-1 

————— 

Herhangi bir dağıtıcı firma ile tüplü LPG bayilik sözleşmesi bulunmayan Arif 

YAMAN’ın (T.C. Kimlik No: 35725246778), Sümer Mahallesi 2457 Sokak No:15 Sevindik / 

DENİZLİ adresindeki işyerinde, 04/01/2012 tarihli tespite göre çeşitli marka ve ebatlarda 41 adet, 

16/02/2012 tarihli tespite göre çeşitli marka ve ebatlarda 29 adet ihtiyaç fazlası LPG tüpü 

bulundurmasına ilişkin olarak, 17/07/2013 tarih ve 4507-24 sayılı Kurul Kararı gereği ilgiliden 
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yazılı savunma istenmesine karşın ilgili tarafından konuyla ilgili yazılı savunma gönderilmemesi 

üzerine konu, Kurul’un 06/02/2014 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, alınan 4871-65 

sayılı Karar ile; Arif YAMAN’ın ihtiyaç fazlası LPG tüpü bulundurmak suretiyle 5307 sayılı 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği 

anlaşıldığından, Arif YAMAN hakkında, her bir mevzuata aykırılık tespiti için ayrı ayrı olmak 

üzere, 5307 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası ile 

“Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 1.358,-TL olmak üzere, toplamda 2.716,-TL tutarında 

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 2.716,-TL (ikibinyediyüzonaltı-TL) tutarındaki idari 

para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol 

Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 

Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 

5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması 

halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği, 60 gün içerisinde Kurul 

Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 5332/6/1-1 

————— 

Kurulun; 03/04/2014 tarihli ve 4959-37 sayılı Kurul Kararı ile 24/10/2013 tarihinde 

yapılan denetimde tespit edildiği üzere, “Ömertepe (Elmalık) Köyü Köy Sokağı No:98/A (Ada:- 

Pafta:- Parsel:378) Merkez/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 10/10/2013 

tarihli ve BAY/939-82/33316 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Bolpet Petrol 

Ürünleri Nakliye Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, “Yeni Mahalle Bandırma Karayolu 

1. Km. (Pafta:4950.S, Ada:83, Parsel:118) Susurluk/BALIKESİR” adresinde faaliyet göstermek 

üzere Kurumdan 06/05/2010 tarihli ve BAY/939-82/27664 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) 

lisansı alan Reypet Akaryakıt ve Lpg Ürünleri Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nden akaryakıt ikmal etmek suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali yapmasının; 

Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci  fıkrasında “bayiler, dağıtıcıları ile 

yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….” hükmü yanında, 

aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde “bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve 

onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması” hükmü ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği’nin “Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (c) ve 

(d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden 

satış sözleşmesine göre yürütüleceği ve bayilerin bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt 

temini yapamayacakları hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, Bolpet Petrol Ürünleri 

Nakliye Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin üçüncü fıkrası, yine aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) 

bendi gereğince belirlenen 170.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

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

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
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numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

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

aleyhine İdare Mahkemesi’nde 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 edilir. 5332/7/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 01.08.2013 tarih ve 4534-43 sayılı Kararı 

ile yazılı savunması istenilen ancak savunma tebligatı ulaşmadığı için 28 Kasım 2013 tarih ve 

28835 sayılı Resmi Gazetede yazılı savunma yapması için ilanen tebligat yapılan Efa Otomotiv 

Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını 

yapmaması üzerine soruşturma konusu ve yazılı savunmasını yapmaması hususu tekrar Kurul 

gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 20.03.2014 tarih ve 4930-127 

sayılı Kararı ile Efa Otomotiv Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 

308.194- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 308.194- TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 

tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 

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

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

uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük 

süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5332/8/1-1 

————— 

Kurulun 27.03.2014 tarihli ve 4942-45 sayılı kararı ile; “Düzçalı Mevkii Selimiye Köyü 

İzmir Yolu 20. Km. (Pafta:İ19B04A Parsel:2355) Balıkesir” adresinde faaliyette bulunmak üzere 

13.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29618 sayılı bayilik lisansı alan Egemar Petrol Gıda Nakliye 

Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 23.11.2012 tarihli ve 8284 ve 8285 numaralı 

irsaliyeli faturalar ile BAY/939-82/28436 sayılı bayilik lisansı sahibi HB Nakliyat Otomotiv 

Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne gazyağı olduğunu beyan ederek 

ikmal ettiği akaryakıtın Tübitak MAM’ın 17.12.2012 tarihli ve 19484 sayılı analiz raporu ile jet 

yakıtı olduğu tespit edilmiş olup; 

a)  Söz konusu lisans sahibinin jet yakıtı ikmal ederek 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci 

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı yönetmeliğin 44 üncü maddesinin altıncı fıkrasına, 

b) Söz konusu jet yakıtını dağıtıcısı dışında temin ederek 5015 sayılı Kanunun 8 inci 

maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) 

bentlerine,  
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c)  Söz konusu jet yakıtını yeniden satış amacıyla satarak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 

(g) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 

ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 

inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Egemar Petrol 

Gıda Nakliye Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması 

kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 5332/9/1-1 

————— 

Kurulun 27/03/2014 tarih ve 4942/47 sayılı Kararı uyarınca; “Aydın İzmir Karayolu 

19.Km Ömerbeyli Köyü Germencik /AYDIN” adresi için 07/03/2008 tarih ve BAY/939-82/23969 

numaralı bayilik lisansı alan ETAPET Akaryakıt Nak. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, bayilik 

lisansının Yönetmelik hükümleri çerçevesinde dağıtıcı lisansı sahibi ile sözleşmesinin herhangi 

bir nedenle sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde herhangi bir dağıtıcı ile sözleşme 

yapmaması sebebiyle 26/09/2011 tarih ve 4390 sayılı olurla iptal edilmesine rağmen, 2012 yılında 

lisanssız olarak “Fatih Mah. Çandır Bulvarı No:5 Çandır Beldesi Serik / ANTALYA” adresinde 

21/10/2009 tarih ve BAY/939-82/26690 numaralı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren ERF Petrol 

Taş. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı bayiye akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı 

Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği 

değerlendirildiğinden, “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 25 inci maddesi 

uyarınca, anılan bayinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 5332/10/1-1 

————— 

Kurulun 20.03.2014 tarihli ve 4930-21 sayılı kararı ile; “Adnan Menderes Cad. Atagün İş 

Merkezi No: 1/406 Kat:4 Adapazarı Sakarya” adresinde faaliyette bulunmak üzere 20.05.2010 

tarihli ve DAĞ/2566-8/27738 numaralı Dağıtıcı lisansı alan Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol 

San. Tic. A.Ş.’nin söz konusu Kurul Kararının ekindeki listede belirtilen dönemlerde listede 

belirtilen bayilerinin Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığı ile “Aylık Akaryakıt Stok ve Alım 

Satım Raporu”nda bildirilmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin 

altıncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu 

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Goldser Turizm Otelcilik ve 

Petrol San. Tic. A.Ş.’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 5332/11/1-1 

————— 

BAY/939-82/29558 sayılı bayilik lisansı kapsamında Şahinler Mahallesi Cafer Sadık 

Abalıoğlu Bulvarı No:21/A Pınarkent / DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren Horoz Petrol 
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Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan, 

27/01/2012 tarihli denetimde alınan akaryakıt numunelerinin, İnönü Üniversitesi Akaryakıt/Petrol 

Analiz Laboratuvarında yapılan analizleri sonucunda, söz konusu numunelerin tağşiş ve/veya hile 

amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün içerdiği tespit edilmiştir. 

Konuyu değerlendiren Kurul, 13/02/2014 tarih ve 4880-35 sayılı Kararında; Horoz Petrol 

Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, akaryakıt istasyonunda tağşiş 

ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının  (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiğine ve bu sebeple, Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma 

prosedürüne gerek olmaksızın, konuyla ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar vermiştir. 

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) 

gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı 

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine gönderilmesi, 

süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 5332/12/1-1 

————— 

Kurul’un 13/02/2014 tarihli ve 4880/41 sayılı kararı ile 15.11.2012 tarihli ve DAĞ/4122-

1/31774 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi 

Ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 

a) Bayisi 14.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30708 sayılı bayilik lisansı sahibi 

Aslanpençe İletişim Gıda Tarım Hayvancılık Petrol Ürünleri Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin D-650 Karayolu Üzeri, Örencik Köyü (Pafta: 1 Ada: - Parsel: 403), 

Arifiye/SAKARYA adresindeki istasyonunda 18-19/04/2013 tarihinde yapılan denetimde; 

otomasyon sisteminin çalışmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci 

maddesinin altıncı fıkrası ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin 

Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesinin (8) inci ve (11) inci bendine aykırı hareket ettiği, 

b) 01.06.2013 tarihinde yapılan denetimde, bayisi olan 14.03.2012 tarihli ve BAY/939-

82/30708 sayılı bayilik lisansı sahibi Aslanpençe İletişim Gıda Tarım Hayvancılık Petrol Ürünleri 

Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin D-650 Karayolu Üzeri, Örencik Köyü 

(Pafta: 1 Ada: - Parsel: 403), Arifiye/SAKARYA adresindeki istasyonunda bulunan amblemlerin 

Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığını kontrol etme ve istasyonda dağıtıcıya 

ilişkin kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlama yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine, aynı 

Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümlerine ve 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul 

Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (g) bendine aykırı hareket ettiği, 

c)  18-19.04.2013 ve 01.06.2013 tarihlerinde yapılan denetimde bayisine gerçekleştirdiği 

akaryakıt satışına ilişkin düzenlediği faturada Aslanpençe İletişim Gıda Tarım Hayvancılık Petrol 

Ürünleri Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisans numarasına yer 

vermeyerek 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı hareket ettiği, 

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 
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uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın 

alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 5332/13/1-1 

————— 

Kurul’un 27/02/2014 tarihli ve 4890-70 sayılı Kararı ile 02.11.2012 tarihli ve BAY/939-

82/31724 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Ladik Kasabası Yeni Mah. Cumhuriyet 

Cad. No:120 (PAFTA: 42 ADA: PARSEL: 5515) Sarayönü/KONYA adresinde bulunan Ağpet 

Akaryakıt Tur. İnş. Bitk. Mad. Yağ Oto. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.’ne ait istasyonda 26/06/2013 

tarihinde yapılan denetim sonucunda; istasyonda bulunan iki adet tankın (1 ve 4 nolu tankların 

bölünmüş kısımları) otomasyon sistemine bağlı olmadığının tespit edilmesi ve bu eylemin; 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununa aykırı olması nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 

ile Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Ağpet Akaryakıt Tur. İnş. Bitk. Mad. Yağ 

Oto. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) 

gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı 

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, 

süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 5332/14/1-1 

————— 

Kurul’un 24/12/2013 tarih ve 4788/6 sayılı Kararı ile; "Tire Yolu 10. Km Akkoyunlu, 

Tire, İZMİR" adresinde mukim 10.03.2008 (5.11.2012'DE İPTAL) tarih ve LPG-BAY/941-

54/07569 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi BKD PEYZAJ PETROL ÜRÜNLERİ TEMİZLİK 

HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin 20.06.2012 tarihli tespite göre 

otogaz istasyonunda sorumlu müdür bulundurmamak suretiyle, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) bendine ve 14 üncü maddesine, 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin 1/h 

bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği'nin 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği, ayrıca BKD PEYZAJ PETROL ÜRÜNLERİ 

TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin konu ile ilgili yazılı 

savunma yapmadığı anlaşıldığından BKD PEYZAJ PETROL ÜRÜNLERİ TEMİZLİK 

HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 5307 sayılı Kanun'un 

"İdari para cezaları" başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının c bendi ile 5307 sayılı Kanunun 

16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 

belirlenen 67.962 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

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

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), 

Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 

0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ayrıca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili 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 
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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 edilir. 

 5332/15/1-1 

————— 

Kurul’un 24/12/2013 tarih ve 4788/7 sayılı Kararı ile; "Yeni Mahalle Sasabey Caddesi. 

No:12, Tire, İZMİR" adresinde mukim 09.02.2006 tarih ve LPG-BAY/655-31/00189 sayılı 

otogaz bayilik lisansı sahibi ARDA PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ'nin 20.06.2012 tarihli tespite göre otogaz istasyonunda sorumlu müdür bulundurmamak 

suretiyle, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) 

bendine ve 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin 1/h bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 

Sorumlu Müdür Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği, ayrıca 

ARDA PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin konu ile ilgili 

yazılı savunma yapmadığı anlaşıldığından ARDA PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ hakkında 5307 sayılı Kanun'un "İdari para cezaları" başlıklı 16 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasının c bendi ile 5307 sayılı Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 67.962 TL tutarında 

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

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

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), 

Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 

0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ayrıca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili 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 edilir. 

 5332/16/1-1 

————— 

Kurul’un 09/01/2014 tarih ve 4826/55 sayılı Kararı ile; 4/9/2012 tarihinde yapılan 

denetimde İbrahim AKIN tarafından bayilik lisansı olmaksızın "6107/6 Sok. No:8 Işıkkent 

Bornova, İZMİR" adresinde kurulu tesiste araçlara akaryakıt ikmal edildiği tespit edilmesi 

nedeniyle hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

    Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 

Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 
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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 edilir. 5332/17/1-1 

————— 

Kurul’un 09/01/2014 tarih ve 4826/54 sayılı Kararı ile; 20/9/2012 tarihinde yapılan 

denetimde Bülent KIRMIZI tarafından bayilik lisansı olmaksızın "6107/6 Sok. No:8 Işıkkent 

Bornova, İZMİR" adresinde kurulu tesiste araçlara akaryakıt ikmal edildiği tespit edilmesi 

nedeniyle hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 

Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma 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 edilir. 5332/18/1-1 

————— 

Kurul’un 05/12/2013 tarih ve 4749/93 sayılı Kararı ile; "14.3.2012 tarihli tespite göre 

"İzmir-Aliağa Yolu Üzeri No:68 Türkelli, Menemen, İZMİR" adresinde bulunan LPG tesislerinde 

numune kabı bulundurmadığı tespit edilen LPG-DAĞ/1202-1/06532 (İPTAL) sayılı LPG dağıtıcı 

lisansı sahibi EGEPET Akaryakıt ve LPG Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin bu fiilinin 5307 

sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile benzer şekilde düzenlenen LPG 

Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve 15.10.2009 

tarihli ve 2274 sayılı Kurul Kararı'na aykırılık teşkil ettiği, ayrıca EGEPET Akaryakıt ve LPG 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin yazılı savunmasında yer alan hususların idari para cezası 

ve/veya idari yaptırım uygulanmasını engelleyecek bilgi ve belgeleri ihtiva etmediği 

anlaşıldığından EGEPET Akaryakıt ve LPG Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5307 sayılı 

Kanun'un "İdari para cezaları" başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile 5307 sayılı 

Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

gereğince belirlenen 339.814 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814 tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

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

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler 

Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001 5800 7292 

2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 

18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 
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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 edilir. 5332/19/1-1 

————— 

Kurul’un 5.11.2013 tarih ve 4692-95 sayılı Kararı ile; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 

Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde; Üçok İklimlendirme Isıtma Soğutma Sistemleri İnşaat 

San. Tic. Ltd. Şti.'nin 2011 yılında sertifika sahibi olmaksızın doğal gaz piyasasında yapım ve 

hizmet faaliyeti göstermek suretiyle 4646 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının son 

cümlesinde yer alan "doğal gazla ilgili herhangi bir yapım ve hizmet faaliyetinin, sertifika sahibi 

olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilemeyeceği" hükmüne aykırı hareket ettiği anlaşıldığından 

Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca Üçok İklimlendirme 

Isıtma Soğutma Sistemleri İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.'nin mevzuat hükümlerine uygun davranmakta 

daha dikkatli olunması hususunda ihtar edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 5332/20/1-1 

————— 

Kurul’un 5.11.2013 tarih ve 4692-94 sayılı Kararı ile; "4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 

Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde; "İTS/ZMR/389" sayılı iç tesisat ve servis hatları 

sertifikası sahibi Kozan Doğal Gaz Isıtma Soğutma Makine İnşaat Nakliye San. ve Tic. Ltd. 

Şti.'nin 2011 yılında mevcut sertifikasını üçüncü kişilere kullandırmak suretiyle, Doğal Gaz 

Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin "Devir yasağı" başlıklı 23 üncü maddesinde yer alan "sertifika 

sahipleri ve yetki belgesi sahiplerinin, sertifikalarını veya yetki belgelerini başkalarına 

devredemeyecekleri veya kullandıramayacakları" hükmüne aykırı hareket ederek 4646 sayılı 

Kanun'un 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan ve "yapım ve hizmet faaliyetinde 

bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin Kurum tarafından hazırlanan yönetmelik ve yayımlanacak 

tebliğlere uygun faaliyet göstermek zorunda oldukları" nın belirtildiği hükme aykırı hareket ettiği 

anlaşıldığından Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca Kozan 

Doğal Gaz Isıtma Soğutma Makine İnşaat Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin mevzuat hükümlerine 

uygun davranmakta daha dikkatli olunması hususunda ihtar edilmesine karar verilmiştir." 

Söz konusu Kurul Kararı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 5332/21/1-1 

————— 

Kurul’un 28/12/2013 tarih ve 4601/67 sayılı Kararı ile; "20.5.2010 tarih ve DAĞ/2566-

8/27738 (İPTAL) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol San. Tic. 

A.Ş.'nin 2.5.2012 tespite göre; tanzim ettiği irsaliyede satış yapılan muhatabın lisans numarasını 

belirtmeyerek 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; "Lisans ile 

tanınan haklar; bu Kanunun, ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan kayıtlı hususların yerine 

getirilmesi koşuluyla kullanılır." hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 18 inci 

maddesine aykırı hareket ettiği ayrıca konu ile ilgili olarak herhangi bir yazılı savunma yapmadığı 

anlaşıldığından, Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol San. Tic. A.Ş.'ye, işlenen kabahatin haksızlık 

içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurularak, 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanunu'nun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile belirlenen 70.000 TL tutarında 

idari para cezasının uygulanması karar verilmiştir." 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 

Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma 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 edilir. 

 5332/22/1-1 

————— 

Kurul’un 23/01/2014 tarih ve 4850/27 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/22314 sayılı bayilik 

lisansı sahibi As Adana Seyahat Turizm Akaryakıt İnşaat Gıda Tekstil ve Sanayi Ticaret Anonim 

Şirketi’nin 12.4.2013 tarihinde yapılan tespite göre “Yalı Mahallesi, Hürriyet Caddesi, No: 490/3 

(Parsel:384) Aliağa / İzmir” adresinde kurulu Kamalak Petrol Ürünleri Yakıt Taşımacılık İnşaat 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyona akaryakıt ikmal etmek ve bu suretle yeniden 

satış amaçlı satış gerçekleştirmek nedeniyle hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir." 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 

Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma 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 edilir. 5332/23/1-1 

————— 

Kurul’un 23/01/2014 tarih ve 4850/27 sayılı Kararı ile;  "Yıldırım Beyazıt Mahallesi 

Uzay Caddesi No:13 Melikgazi/KAYSERİ" adresinde faaliyette bulunan Ersu Sıhhi Tesisat 

Limited Şirketi’nin sertifikası olmadığı halde yapım ve hizmet faaliyeti alanında faaliyetler 

gerçekleştirdiği tespit edilmesi nedeniyle hakkınızda ihtarda bulunulmasına karar verilmiştir." 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca bundan böyle ilgili mevzuata uygun hareket etmeniz 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 5332/24/1-1 

————— 

Kurulun 03/04/2014 tarihli ve 4959-31 sayılı Kararı ile; 21/02/2013 tarih ve DAĞ/4286-

2/32224 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi’nin, bayisi ASFA 33 

Nakliyat Madencilik Gıda İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Dağardı Köyü 
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Avşar Mahallesi No: 97-A 97-B 97-C (Ada:-, Pafta: -, Parsel: 1532) Tosya / Kastamonu adresinde 

faaliyet gösteren istasyonunda 20/06/2013 tarihinde yapılan denetimde, bayinin istasyonunda 

vaziyet planında yer almayan gizli tank ve düzenek tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (l) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) 

bendin aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, yazılı savunmasının alınması 

kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 5332/25/1-1 

————— 

Kurulun 13/02/2014 tarih ve 4880-25 sayılı sayılı Kararı ile; 04.05.2011 tarih ve 

MYĞ/3203-1/29413 sayılı madeni yağ lisansı kapsamında “Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar 

No:17 Derik / MARDİN” adresinde faaliyet gösteren Karaşin İthalat İhracat ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin (21.05.2012 tarihinde ticari unvanı Şahkim İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi 

olarak değişen) ithal ettiği baz yağını ticari faaliyete konu etmek suretiyle Madeni Yağların 

Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci 

fıkrasına aykırı olarak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği; ticari unvan 

değişikliğine ilişkin lisans tadilini süresi içerisinde gerçekleştirmemek suretiyle de Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve yine 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrasına aykırı faaliyet 

gösterdiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Karaşin İthalat İhracat ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 5332/26/1-1 

————— 

Kurulun 13/02/2014 tarih ve 4880-47 sayılı Kararı ile; “Merkez Mah. Recep Tayyip 

Erdoğan Bulvarı No.2 Yazıkonak / ELAZIĞ” adresinde faaliyette bulunan 04.12.2012 tarih ve 

BAY/939-82/31847 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Ozan-Geçit Petrol İnşaat Nakliye 

Harfiyat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin; 14-15.04.2013 tarihlerinde bayisi olduğu 

dağıtıcı haricinde Göktaşoğulları Petrol Nakliye İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden 

akaryakıt temin etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı 

maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 

(c) ve (d) bentlerine aykırı olması sebebiyle, Ozan-Geçit Petrol İnşaat Nakliye Harfiyat Taahhüt 

Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 

uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin ikinci 

fıkrasının (d) bendi hükmü gereğince 170.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası 
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T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara 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 İdare 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. 

 5332/27/1-1 

————— 

13/03/2014 tarihli ve 4919-8 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile 

Hamamyolu Köyü Kızılcabayır Mevkii Günyüzü Eskişehir adresinde 13/02/2007 tarihli ve 

BAY/939-82/21347 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren IRKAY Petrol ve İnşaat San. 

Tic.Ltd.Şti’nin 

1 - 14/08/2013 tarihli denetimde tespit edildiği üzere başka bir dağıtım şirketi ile ilgili 

belirtileri kaldırmamak suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f)  bendine aykırı 

hareket ettiği, 

2 - Otomasyon sisteminde meydana gelen arızayı 24 saat içerisinde sözleşme yaptığı 

dağıtım şirketine bildirmemesinin Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 ve 2 nci 

fıkrasına ve 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’ nın 5 inci maddesinin 14 numaralı 

bendine aykırı olduğu, 

Düşünüldüğünden yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 

tebliğ edilir. 5332/28/1-1 

————— 

20.03.2014 tarih ve 4930-71 sayılı Kurul Kararı ile 18.04.2013 tarih ve BAY/939-

82/32479 sayılı  bayilik lisansı kapsamında Kırca Köyü Yanık Hayat Mevkii İstanbul Yol Üzeri 

Km/10 Gümüşhacıköy/Amasya adresinde bulunan  MAVİ-GÖL PETROL NAKLİYE 

KUYUMCULUK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait istasyonda 

24.09.2013 tarihinde yapılan denetimde; 

a-) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılmaması 

ve istasyonunda bulundurulmaması fiili; 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8’inci maddesi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin “Bayilik Lisansı Sahibinin Yükümlülükleri” başlıklı 38’ inci maddesinin (a) ve 

(e)  bentlerine, 

b-) Ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmali 

fiili; 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi 

ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 
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Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci 

maddesinin (d) ve (f) bentlerine, 

c-) Vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanmak fiili; 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) 

bendine, 

d) Denetim ile görevlilerin tesislerde inceleme yapılmasına müsaade etmemek ve görevli 

memurlara mukavemet etmek fiili; 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (g) bendinde 

ve aynı kanunun 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasına, 

Aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, anılan lisans sahibinin yazılı 

savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine, karar verilmiştir. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 

tebliğ edilir. 5332/29/1-1 

————— 

Kurul’un 31/03/2014 tarih ve 4946-267 sayılı Kararı ile, LPG-BAY/941-54/13601 sayılı 

LPG Otogaz Bayilik lisansı sahibi Metroport Akaryakıt Gıda Kozmetik Nakliyat İnşaat Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma ibraz ettiği LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları 

Sorumlu Müdür Belgesinin geçersiz olmasının 5307 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının (2) numaralı bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin lisans başvurularını düzenleyen 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olması 

sebebiyle hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) 

numaralı alt bendi ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2013 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 366.319, -TL.; yanı sıra, otogaz 

istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılmamasının ise 5307 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin 4 

üncü fıkrasının (h) bendine ve aynı Kanunun 14 üncü maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ve 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 13 üncü 

maddesine aykırı olması sebebiyle de 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) 

bendi ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca ayrıca 73.263, -TL. olmak üzere toplam 439.582, -

TL. tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırmıştır.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 439.582, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 

Bahçelievler/Ankara 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 yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde 
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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 edilir. 5332/30/1-1 

————— 

E-24 Karayolu Üzeri Onbirnisan Beldesi Yol Ayrımı Suruç / ŞANLIURFA adresinde 

kurulu tesiste yapılan 02/03/2012 tarihli denetimde, lisanssız olarak bayilik faaliyeti yapıldığının 

tespit edilmesine ilişkin konu, Kurul’un 09/01/2014 tarihli Kurul toplantısında değerlendirilmiş 

olup, alınan 4826-73 sayılı Karar ile; Orhan ÜLGEN’in (TC Kimlik No:56815534568) lisanssız 

olarak bayilik faaliyetinde bulunmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirilmiş ve Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma 

prosedürüne gerek olmaksızın mezkûr gerçek kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) 

gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı 

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, 

süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 5332/31/1-1 

————— 

06/03/2014 tarihli ve 4909-63 sayılı Kurul Kararı uyarınca; 06.05.2010 tarihli ve 

DAĞ/2552-4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol 

Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin düzenlediği 30.11.2012 tarihli ve 046810 

numaralı faturada muhatabın lisans numarasını belirtmemek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 18 inci 

maddesinin son fıkrasına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat 

Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında, düzenlediği 30.11.2012 tarihli 

ve 046810 numaralı faturada muhatabın lisans numarasını belirtmemesi nedeniyle, 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası 

gereğince belirlenen 70.000.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.   

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

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

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 5332/32/1-1 

————— 

Kurul’un 03/04/2014 tarih ve 4959-47 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/31672 sayılı 

istasyonlu bayilik lisansı sahibi S Pet Petrol Ürünleri San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.’ne ait tesiste 

08/04/2013 tarihinde gerçekleştirilen denetimde alınan motorin numunesinin ilgili teknik 
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düzenlemelere aykırı olduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 

dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

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

maddesinin (d) bendine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 

6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi ile aynı fıkranın (f) 

bendi hükümleri gereğince 70.000, -TL.; yanı sıra, söz konusu bayinin BAY/519-37/12799 sayılı 

bayilik lisansına haiz Keleş Petrol Tur. Özel Eğitim İnş. ve Tarım Ür. San. ve Tic.Ltd.Şti.’nden 

2013 yılı Mart ayında akaryakıt temin etmiş olduğunun tespit edilmesinin ise 5015 sayılı 

Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması sebebiyle 

ilgili lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (d) bendi hükümleri 

gereğince 170.000, -TL. olmak üzere toplam 240.000, -TL. tutarında idari para cezası 

uygulanmasını kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 240.000, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube 

Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 

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

aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

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

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 5332/33/1-1 

————— 

16/01/2014 tarih ve 4834-153 sayılı Kurul Kararı ile BAY/939-82/31803 sayılı Bayilik 

Lisansı sahibi Seran Petrol Nakliye Gıda İnşaat İletişim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

hakkında; 04/01/2013 tarihli tespite göre; söz konusu lisans sahibinin, otomasyon sistemi 

çalışmadığı halde akaryakıt satışı yapmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümlerine 

aykırı hareket etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla 

değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ve aynı fıkranın (e) bendi uyarınca 

belirlenen 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 

ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan 

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

yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 

yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava 

açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 5332/34/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 17.07.2013 tarih ve 4507/12 sayılı Kararı 

ile yazılı savunması istenilen ancak savunma tebligatı ulaşmadığı için 28 Kasım 2013 tarih ve 

28835 sayılı Resmi Gazetede yazılı savunma yapması için ilanen tebligat yapılan Şefikoğlu Petrol 

LPG Madencilik Hayvancılık Gıda ve Isıtma Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ nin 

yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmaması üzerine soruşturma konusu ve yazılı 

savunmasını yapmaması hususu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu 

değerlendiren Kurul 31.03.2014 tarih ve 4946-247 sayılı Kararı ile Şefikoğlu Petrol LPG 

Madencilik Hayvancılık Gıda ve Isıtma Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 

135.924- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 135.924-TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 

tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu 

ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine 

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

tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde 

%25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini 

takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi 

aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 5332/35/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 17.07.2013 tarih ve 4507/11 sayılı Kararı 

ile yazılı savunması istenilen ancak savunma tebligatı ulaşmadığı için 28 Kasım 2013 tarih ve 

28835 sayılı Resmi Gazetede yazılı savunma yapması için ilanen tebligat yapılan Şefikoğlu Petrol 

LPG Madencilik Hayvancılık Gıda ve Isıtma Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ nin 

yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmaması üzerine soruşturma konusu ve yazılı 

savunmasını yapmaması hususu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu 

değerlendiren Kurul 31.03.2014 tarih ve 4946-246 sayılı Kararı ile Şefikoğlu Petrol LPG 

Madencilik Hayvancılık Gıda ve Isıtma Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 

81.554- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 81.554- TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 

tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 

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

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

uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare 

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

izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik 

indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 

60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı 

ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5332/36/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

06/03/2014 tarihli ve 4909/11 sayılı Kurul Kararı ile, “Erdem Cad. No:182/A Buca / 

İZMİR” adresinde faaliyet gösteren, “İTS/ZMR/406” adresinde faaliyet göstermek üzere 

“İTS/ZMR/406” no lu İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Ultra Doğalgaz Alt Yapı 

Hizmetleri- Esin Özge Sevim firmasının, proje onaysız iç tesisat yapması ve ilgili dağıtım 

firmasına istenilen bilgileri vermemesinin, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci 

maddesinin dördüncü fıkrasına, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri 

Yönetmeliği’nin 37 nci maddesine ve Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği' nin “Sertifika 

Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri” başlıklı 11 inci maddenin (c) bendine aykırı olduğu 

anlaşıldığından, Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın, ilgili tüzel kişinin  yazılı savunmasının 

alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 5332/37/1-1 

————— 

Kurulun 20/03/2014 tarihli ve 4930/87 sayılı Kararı ile; Çiftlikler Mah. Samsun Karayolu 

10. Km Osmancık ÇORUM” adresinde 19/01/2012 tarihli ve BAY/939-82/30476 (12.07.2013 

Tarih ve 24395 Sayılı Karar ile Sonlandırılmıştır).  numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Vipet Akaryakıt İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin, 11/11/2012, 11/12/2012 ve 

07/03/2013  tarihli tespitlere ve 28.03.02,  1220P01112001, 2013- E13031201 sayılı analiz 

raporlarına göre, iki kez istasyonlu akaryakıt bayisi olmasına karşın, sahip olduğu lisansının 

verdiği haklar dışında jet yakıtı ikmali yapmak, iki kez sözleşmeli dağıtıcısı dışında akaryakıt 

ikmal etmek, bir kez marker seviyesi geçersiz, bitkisel yağ ve geri kazanım solvent karışımını 

istasyonda bulundurmak ve bir kez akaryakıt istasyonundaki gizli düzeneği vaziyet planında 

bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununa ve ilgili mevzuata aykırı hareket ettiği ve süresi içinde yazılı savunma yapılmadığı 

anlaşıldığından, Vipet Akaryakıt İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti hakkında,  5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesi uyarınca her fiil için ayrı ayrı olmak üzere toplamda: 646.409.-TL idari para cezası 

uygulanmana karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 646.409.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

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

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

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

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

aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

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

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususları 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 5332/38/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 11.06.2014   110 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 11.06.2014   1678 SAFRANBOLU 

Karabük İli, Eflani İlçesi, Demirli Köyü, İnceöz Mahallesi, Değirmendere Mevkii'nin sit 

alanı veya 2863 Sayılı Kanuna göre korunması gerekli başka yerlerden olup olmadığını soran 

Safranbolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 04.03.2014 gün ve Dosya No: 2014/97 Sayılı yazısı ile 

Karabük Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 17.03.2014 gün ve 12471488-641/341 sayılı 

yazısı eki Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014/53 sayılı iddianamesi, Karabük Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 02.04.2014 gün ve 304 sayılı raporu, Maden 

İşleri Genel Müdürlüğü'nün 05.05.2014 gün ve 20913469-101.29.02-252988 sayılı yazısı, Tabiat 

Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 28.05.2014 gün ve 84901512/252/4914 sayılı yazısı, 

Eflani Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 02.06.2014 gün ve 17071628-120.10/288 sayılı yazısı 

ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 10.06.2014 gün ve 587 

sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Karabük İli, Eflani İlçesi, Demirli Köyü, Balıksırtı Mevkii, özel mülkiyette kayıtlı 110 

ada, 7 ve 110 ada, 8 parselde izinsiz kazı sonucu ortaya çıkan kültür varlığının yarım daire 

formunda Roma Dönemine tarihli mezar kalıntısı olduğunun anlaşıldığına sözü geçen kalıntının 

tescil edilmesine, söz konusu izinsiz kazı yapılan alanda görülen tahribatın önlenmesine dair 

gerekli güvenlik önlemlerinin yetkililerce alınması gerektiğine, ayrıca sözü geçen alan ve 

çevresinde Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce yapılan yüzey 

araştırmasında; Deretarla Mevkii, 119 ada, 35 kayıtlı parselde kaya mezarı ve Elbiz Mevkii, 111 

ada, 22 parselde kayıtlı merdivenli kaya tünelinin tespit edildiğinin anlaşıldığına, söz konusu 

kültür varlıklarının "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine 

bununla birlikte sathi kalıntılar ve çevresel gözlemler ile bilimsel varsayımlar ve topoğrafik 

açılardan yeterli niteliklere sahip söz konusu antik yerleşim alanının kararımız eki 1/4000 ölçekli 

haritada sınırları belirtildiği şekliyle 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce hazırlanan tescil fişlerinin 

onaylanmasına; 

Ayrıca mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Değirmenaltı Mevkii, 109 ada, 28 parselde kayıtlı 

mağaranın giriş bölümünde izlenen arkeolojik buluntular nedeniyle korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı olarak tescil edilmesine, ancak söz konusu mağaranın aynı zamanda taşıdığı doğal 

özellikler nedeniyle mağaranın korunması, kullanımı ve yönetimi hususlarında yetkili birim olan 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne konunun bildirilmesi ve bu kurum tarafından 

mağaranın uzanımının belirlenmesine ilişkin çalışmaların hazırlanarak kurulumuza iletilmesinden 

sonra söz konusu mağaraya ilişkin koruma alanının belirlenebileceğine, 

Bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 

mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

uyarınca, Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına ilişkin 

yürürlükteki ilke kararında yer alan hususların geçiş dönemi koşulları olarak belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 01.02/14 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.03.2013-54 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 29.03.2013-2102 ADANA 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Kurtkulağı Beldesi sınırları içinde bulunan ve mülga Adana 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 12.10.1989 gün ve 445 sayılı kararı ile 1. ve 

3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Tülek Höyüğü sit alanı sınırlarının 

sayısallaştırılmasına ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.03.2013 günlü dosya inceleme 

raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Kurtkulağı Beldesi sınırları içinde bulunan 1. ve 3. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescilli Tülek Höyüğü sit alanı sınırlarının sayısallaştırılması ve güncel 

kadastral haritaya aplikasyonuna yönelik kararımız eki haritalarda belirtilen 1. ve 3. Derece 

arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, Tapuda günümüze kadar sit alanında kalan 

parsellere şerh verilmemişse; Kurtkulağı köyü,110 ada, 20-22 nolu parsellere “1. Derece 

arkeolojik sit alanıdır” 110 ada 20-23-24 nolu parsellere “3. Derece arkeolojik sit alanıdır” 

şerhlerinin verilmesinin ilgili idareden istenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 01.02/97 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.03.2013-54 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 29.03.2013-2105 ADANA 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Kurtpınarı Beldesi, Botaş Tesisleri içinde bulunan ve mülga 

Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Bölge Kurulunun 18.12.2003 gün ve 5421 sayılı 

kararı ile halihazır harita üzerinde belirlenen 1.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının kadastral 

haritaya aplikasyonuna ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.03.2013 günlü dosya inceleme 

raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Kurtpınarı Beldesi, Botaş Tesisleri içinde bulunan 1.derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescilli Botaş Höyüğü sit alanı sınırlarının halihazır haritadan kadastral 

haritaya aplikasyonuna yönelik kararımız eki haritalarda belirlenen 1.derece arkeolojik sit alanı 

sınırlarının uygun olduğuna, Tapuda 132 ada 97 nolu parsele günümüze kadar sit alanı şerhi 

verilmemişse “1.derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin verilmesinin ilgili idareden istenmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 01.02/43 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.03.2013-54 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 29.03.2013-2104 ADANA 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Hürriyet Mahallesi sınırları içinde bulunan ve mülga Adana 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.11.2000 gün ve 3966 sayılı kararı ile 1. ve 

3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Mercin Höyüğü sit alanı sınırlarının 

sayısallaştırılmasına ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.03.2013 günlü dosya inceleme 

raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

 Adana İli, Ceyhan İlçesi, Hürriyet Mahallesi sınırları içinde bulunan ve mülga Adana 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.11.2000 gün ve 3966 sayılı kararı ile 1. ve 

3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Mercin Höyüğü sit alanı sınırlarının 

sayısallaştırılması ve güncel kadastral haritaya aplikasyonuna yönelik kararımız eki haritalarda 

belirtilen 1. ve 3. Derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 01.02/101 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.03.2013-54 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 29.03.2013-2106 ADANA 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Hamdilli Beldesi sınırları içinde bulunan ve mülga Adana Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20.03.2003 gün ve 5067 sayılı kararı eki 1/25000 

ölçekli haritada 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Çamdan Nekropol Alanı sit alanı 

sınırlarının kadastral haritaya aplikasyonuna ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.03.2013 

günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Hamdilli Beldesi sınırları içinde bulunan 1.derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescilli Çamdan Nekropol Alanı sit alanı sınırlarının 1/25000 ölçekli haritadan 

kadastral haritaya aplikasyonuna yönelik kararımız eki 1/7500 ölçekli kadastral haritada 

belirlenen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, günümüze kadar sit alanında 

bulunan parsellere sit alanı şerhi verilmemişse “1. Derece arkeolojik sit alanıdır” şerhlerinin 

verilmesinin ilgili idareden istenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 01.02.100 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 01.03.2013-51 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 01.03.2013-1973 ADANA 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Kurtkulağı-Kurtpınarı Beldeleri sınırında bulunan ve Mülga 

Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 31.01.2002 gün ve 4591 sayılı kararıyla 

1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen ve Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 27.05.2009 gün ve 4939 sayılı kararıyla sit alanı sınırlarının kadastral 

haritaya aplikasyonu yapılan Babilik Örenyerine ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

25.02.2013 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Kurtkulağı-Kurtpınarı Beldeleri sınırında bulunan ve Mülga 

Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 31.01.2002 gün ve 4591 sayılı kararıyla 

1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Babilik Örenyeri sit alanı sınırlarının ilk olarak 

1/25000 ölçekli haritada belirlenmiş olmasından uygulama kabiliyetinin sınırlı olduğunun; tespit 

ekibince toprak yüzeyinde yapılan incelemede sit alanı sınırlarının geçmişte oldukça geniş ve 

arazide mevcut olan megalitik mezarların sehven batısında kalacak şekilde belirlendiğinin 

anlaşıldığına; Bu bağlamda arazi yüzeyindeki megalitik mezarlardan dolayı sit alanının 

örenyerinden ziyade nekropol alanı olduğu dikkate alındığında Babilik Nekropol Alanı olarak 

revize edilen kararımız eki sit fişi ile yüzeydeki megalitik mezarları içine alacak şekilde tespit 

ekibince önerilen ve kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada belirlenen 1.derece arkeolojik 

sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, sit alanı sınırları içinde kalan 132 ada 51 nolu parsele 

‘’1.derece arkeolojik sit alanıdır’’ şerhi verilmesinin ilgili idareden istenmesine, Mülga Adana 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.05.2009 gün ve 4939 sayılı kararı eki 

sit alanı sınırlarının iptaline, bu kapsamda iptal edilen sit alanında kalan parsellerin tapu kütüğüne 

verilmiş ‘’1.derece arkeolojik sit alanıdır’’ şerhlerinin kaldırılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 01.02/127 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 24.05.2013-61 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 24.05.2013-2351 ADANA 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Kurtkulağı Beldesinde bulunan ve Mülga Adana Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.03.2006 gün ve 1534 sayılı kararı ile 1. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Boyalı Höyüğünün Mülga Adana Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 26.11.2007 gün ve 3270 sayılı kararı ekinde uygun bulunan sit alanı 

sınırlarının güncel kadastral haritaya aplikasyonuna ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 

14.05.2013 günlü dosya inceleme raporu okundu,  ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Kurtkulağı Beldesinde bulunan 1.derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescilli Boyalı Höyüğü sit alanı sınırlarının kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral ve 

1/10000 ölçekli topoğrafik haritaya yapılan aplikasyonunun uygun olduğuna, günümüze kadar 

132 ada 63-64 nolu parsellere ‘’1.derece arkeolojik sit alanıdır’’ şerhi verilmemişse, şerh 

verilmesinin ilgili idareden istenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 01.07.117 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.08.2013-72 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 29.08.2013-2700 ADANA 

Adana ili, Kozan ilçesi, Kuyuluk köyü, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli, özel 

mülkiyete ait, 1 pafta, 30 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Müzesince yapılan sondaj 

çalışmalarına ilişkin, Adana Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.07.2013 gün ve 2263 

ile 01.08.2013 gün ve 2663 sayılı yazısı, Adana Müze Müdürlüğünün 24.06.2013 günlü uzman 

raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Adana ili, Kozan ilçesi, Kuyuluk köyü, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli, özel 

mülkiyete ait, 1 pafta, 30 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Müzesince yapılan sondaj çalışmaları 

sonucunda parselde ortaya çıkan arkeolojik kalıntılar doğrultusunda Müzesince önerilen ve 

kararımız eki kadastral harita belirlenen sit alanı sınırlarının daraltılmasına yönelik 1.derece 

arkeolojik sit alanı sınırları ile kararımız eki revize sit fişinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 01.02/158 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 24.05.2013-61 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 24.05.2013-2352 ADANA 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Haliliye Köyünde bulunan ve Mülga Adana Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 27.05.2009 gün ve 4942 sayılı kararı ile 1. derece Arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilen Keçebey Höyüğü sit alanı sınırlarının güncel kadastral haritaya aplikasyonuna 

ilişkin Bölge Kurulu  Müdürlüğünün 14.05.2013 günlü dosya inceleme raporu okundu,  ekleri ve 

işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Haliliye Köyü, 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli 

Keçebey Höyüğü 1.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral 

ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritaya yapılan aplikasyonunun uygun olduğuna, günümüze kadar 

Haliliye Köyü 2 pafta,58-59-60-61-443-444 nolu parsellere ‘’1.derece arkeolojik sit alanıdır’’ 

şerhi verilmemişse şerh verilmesinin ilgili idareden istenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 01.12.19 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 01.11.2013-79 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 01.11.2013-2927 ADANA 

Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Sugözü (Hunutlu) Köyü, Sugözü Termik Santrali sınırları 

içinde bulunan Sugözü Antik Yerleşiminin 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin 

Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.06.2007 gün ve 2798 

sayılı kararı, sit alanı sınırlarının sayısallaştırılmasına yönelik Bölge Kurulu Müdürlüğünün 

31.10.2013 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Sugözü (Hunutlu) Köyü, Sugözü Termik Santrali sınırları 

içinde bulunan Sugözü Antik Yerleşimi 1.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının 

sayısallaştırılmasına yönelik kararımız eki 1/2000 ve 1/10000 ölçekli haritaların uygun olduğuna, 

günümüze kadar sit alanında kalan parsellere ‘’1.derece arkeolojik sit alanıdır’’şerhi 

verilmemişse, sit alanında kalan parsellerin ilgili idarece tespit edilerek ‘’1.derece arkeolojik sit 

alanıdır’’ şerhi verilmesinin ilgili idareden istenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 01.12.250 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 01.11.2013-79 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 01.11.2013-2930 ADANA 

Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Narlıören Köyü, sınırları içinde bulunan Narlıören 

Höyüğünün, 2.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin Mülga Adana Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.05.2007 gün ve 2754 sayılı kararı, sit alanı sınırlarının 

kadastral haritaya aplikasyonuna yönelik Bölge Kurulu Müdürlüğünün 30.10.2013 günlü dosya 

inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Narlıören Köyü, sınırları içinde bulunan Narlıören Höyüğü, 

2.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının kadastral haritaya aplikasyonuna yönelik kararımız eki 

1/2000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritaların uygun olduğuna, Narlıören 

Köyü,101-568-569-744-745-746 nolu parsellere günümüze kadar ‘’2.derece arkeolojik sit 

alanıdır’’şerhi verilmemişse ‘’2.derece arkeolojik sit alanıdır’’ şerhi verilmesinin ilgili idareden 

istenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 31.06/111 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 24.07.2013-66 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 24.07.2013-2542 ADANA 

Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Algene Köyü, 5 nolu parselde bulunan, 1.derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescilli Büyük Algene ve Küçük Algene Höyüklerine ilişkin Bölge Kurulu 

Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü uzmanlarınca ortaklaşa olarak hazırlanan 23.07.2013 günlü 

uzman raporu, Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun  29.06.2011 

gün ve 7325 sayılı kararı, Kurulumuzun 29.03.2012 gün ve 712 sayılı kararı okundu, ekleri ve 

işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Algene Köyü, 5 nolu parselde bulunan, 1.derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescilli Büyük Algene ve Küçük Algene Höyük yayılım alanlarının zeminde hassas 

GPS ölçüm cihazıyla yapılan ölçümü neticesinde 29.06.2011 gün ve 7325  ile 29.03.2012 gün ve 

712  sayılı kurul kararlarıyla belirlenen sit alanı sınırlarının kısmen dar kaldığının anlaşıldığına; 

Bu bağlamda, tespit ekibince Büyük Algene ve Küçük Algene Höyükleri için genişletilen 

kararımız eki kadastral ve 1/10000 ölçekli haritada önerilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 31.06/128 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 24.07.2013-66 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 24.07.2013-2543 ADANA 

Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Algene Köyü, 5 nolu parselde bulunan Tell Salihhiyya 

Höyüğünden dolayı, Algene Köyü 5 nolu parsele sit alanı şerhi verildiğinden sit alanı sınırlarının 

yeniden irdelenmesine ilişkin Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 24.05.2013 gün ve 299 

sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü uzmanlarınca ortaklaşa olarak 

hazırlanan 23.07.2013 günlü uzman raporu, Kurulumuzun 29.03.2012 gün ve 715 sayılı ve 

28.03.2013 gün ve 2071 sayılı kararı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, Salihiyye, Algane (Konuk) ve Bahlila köyü sınırları içinde 

kalan tescilli Tell Salihiyya Höyüğünün yayılım alanında zeminde hassas GPS ölçüm cihazıyla 

yapılan ölçümü neticesinde Algene Köyü 5 nolu parsele de girdiğinin anlaşıldığına; Bu bağlamda 

Tell Salihiyya Höyüğünün 5 nolu parsele giren kısmı için yeni bir irdeleme yapılmasına gerek 

olmadığına, höyükte yapılan ölçümler neticesinde  Kurulumuzun 29.03.2012 gün ve 715 sayılı 

kararıyla belirlenen sit alanı sınırlarının  höyüğün güneyinde kısmen dar kaldığından, tespit 

ekibince Tell Salihiyya Höyüğü için höyüğün güneyinde genişletilen kararımız eki kadastral ve 

1/10000 ölçekli haritada önerilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 31.00.1409 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.08.2013-70 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 27.08.2013-2625 ADANA 

Hatay İli, Antakya İlçesi, Şenköy Beldesi sınırları içinde bulunan özel mülkiyete ait, 405-

406 nolu parsellerde konut amaçlı imar planı yapılması öncesinde 2863 sayılı yasa kapsamında 

hazırlanan dokümanlara ilişkin Hatay Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 01.07.2013 

gün ve 2372 sayılı yazısı, Müze Müdürlüğünün 26.06.2013 günlü uzman raporu, Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 26.08.2013 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Hatay İli, Antakya İlçesi, Şenköy Beldesi sınırları içinde bulunan özel mülkiyete ait, 405-

406 nolu parsellerde konut amaçlı imar planı yapılması öncesinde Müze Müdürlüğü tarafından 

tespit edilen 406 nolu parseldeki antik dönem su sarnıcı ve kaya mezarının 2863 sayılı yasa 

kapsamında olduğunun anlaşıldığına; Bu bağlamda 406 nolu parseldeki antik dönem su sarnıcı ve 

kaya mezarının 2863 sayılı yasa kapsamında 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit 

ekibince önerilen ve kararımız eki kadastral ve topoğrafik haritada gösterilen 1.derece arkeolojik 

sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, hazırlanacak olan imar planında 1.derece arkeolojik sit 

alanının ‘’Bilimsel Kazı Dışında Aynen Korunacak Alan’’ olarak tanımlanmasına, planlama 

faaliyetleri ve inşai ve fiziki müdahaleler sırasında 405-406 nolu parsellerde 2863 sayılı yasa 

kapsamında başka kültür varlıklarına rastlanılması halinde Müze Müdürlüğüne haber verilmesinin 

ilgili idareden istenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.05/716 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 25.07.2013-67 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 25.07.2013-2566 ADANA 

Mersin İli, Silifke İlçesi, Yenibahçe Köyünde bulunan Paslı Örenyerinin 1.derece 

arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulunun 18.12.2007 gün ve 3413 sayılı kararı, sit alanı sınırlarının kadastral haritaya 

aplikasyonuna ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 18.07.2013 günlü dosya inceleme raporu 

okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;  

Mersin İli, Silifke İlçesi, Yenibahçe Köyü olarak 1. Derece arkeolojik sit alanı ilan edilen 

Paslı Örenyeri 1.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının 1/10000 ölçekli topoğrafik haritadan 

kadastral haritaya yapılan kararımız eki sit haritasının uygun olduğuna, sit alanı sınırlarının 

aplikasyonu neticesi Paslı Örenyerinin Öztürkmenli Köyü sınırlarında kaldığının anlaşıldığına; Bu 

bağlamda Öztürkmenli Köyü 102 ada 33, 34, 64 nolu parsellere günümüze kadar sit alanında 

bulunduğuna dair şerh verilmemişse “1.derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin verilmesinin 

istenmesine, kararımız eki düzeltilmiş sit fişinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 01.02.7 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.08.2013-72 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 29.08.2013-2715 ADANA 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Sirkeli Köyünde bulunan Sirkeli Höyüğün 1. ve 2.derece 

arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulunun 15.04.1988 gün ve 4 sayılı kararı, sit alanı sınırlarının güncel kadastral haritaya 

aplikasyonuna yönelik Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.08.2013 günlü dosya inceleme raporu 

okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;  

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Sirkeli Köyünde bulunan Sirkeli Höyüğün 1. ve 2.derece 

arkeolojik sit alanı sınırlarının sayısallaştırmasına yönelik kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral 

ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritaya aplike edilen 1. ve 2.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının 

ve koordinat listelerinin uygun olduğuna, günümüze kadar Sirkeli Köyü 17 nolu parsele 

‘’1.derece arkeolojik sit alanıdır’’ 11 nolu parsele ‘’2.derece arkeolojik sit alanıdır’’ şerhi 

verilmemişse şerh verilmesinin ilgili idareden istenmesine karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 Haziran 2014 – Sayı : 29038 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 22 Haziran 2014 – Sayı : 29038 

 

 



22 Haziran 2014 – Sayı : 29038 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 22 Haziran 2014 – Sayı : 29038 

 

 
 5381/1-1 



22 Haziran 2014 – Sayı : 29038 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 09.11.3 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.5.2014-69 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 29.5.2014-2760 AYDIN 

Aydın İli, Yenipazar İlçesi, Doğu Mahallesi ile Donduran Köyü sınırları içerisinde yer 

alan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20.11.1996 tarih ve 

6267 sayılı kararıyla 1/25000 ölçekli haritada sınırları belirlendiği şekliyle I. Derece Arkeolojik 

Sit olarak tescilinin uygun olduğuna karar verilen Orthasia Antik Kenti’ne ilişkin Aydın-Denizli 

Otoyolunun Orthosia Antik Kenti yakınından geçecek olması nedeniyle acil olarak Müdürlüğünüz 

uzmanlarınca mahallinde bir sit irdelemesi yapılarak sit sınırlarının 1/5000 ölçekli haritada 

yeniden tespit edilmesi ve otoyoldan zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması 

hususlarının ifade edildiği Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 29.09.1998 tarih ve 

2931 sayılı yazısı, Aydın- İzmir Otoyolu’nun yapılmasına ilişkin İzmir II Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 6.6.1997 tarih ve 6798 sayılı kararı,  İzmir II Numaralı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nün 24.04.2003 tarih ve 1216 sayılı 

yazısı, konuya ilişkin Müdürlüğümüzün 08.07.2009 tarih ve 3950 sayılı, 09.07.2013 tarih ve 1976 

sayılı yazıları, Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 25.3.2014 tarih ve 1682 sayılı 

yazısı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.3.2014 tarih ve 2559 sayılı kararı, 

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü uzmanları ile Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının ortaklaşa 

düzenlediği 20.03.2014 tarih ve 27.5.2014 tarihli raporları okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Aydın İli, Yenipazar İlçesi, Doğu Mahallesi ile Donduran Mahallesi sınırları içerisinde 

yer alan, Orthasia Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının, Kurulumuzun 27.3.2014 tarih 

ve 2559 sayılı kararı gereğince, sit irdelemesi sonucu, Orthasia Antik Kenti I.(Birinci) ve 

III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli kadastral arkeolojik 

sit haritasında gösterildiği şekilde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

kapsamında tescilinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 13.03.2014-106 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 13.03.2014-2402 MUĞLA 

Muğla İli, Datça İlçesi, Emecik Köyü, Kaletepe Mevkiinde, İzmir II Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.02.1996 tarih ve 5576 sayılı kararı ile tescilli I. Derece 

Doğal Sit Alanında kalan antik kale ve yerleşim alanının tescil edilmesi isteğine ilişkin, 

10.03.2014 tarihli Müdürlük uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Muğla İli, Datça İlçesi, Emecik Köyü, Kaletepe Mevkiinde, İzmir II Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.02.1996 tarih ve 5576 sayılı kararı ile tescilli I. Derece 

Doğal Sit Alanında kalan antik kale ve yerleşim alanının ekli 1/5000 ölçekli haritada gösterildiği 

şekliyle I. Ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesinin 2863 Sayılı Kanun 

doğrultusunda uygun olduğuna, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında ki koruma kullanma koşullarının geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 28.05.2014-117 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 28.05.2014-2594 MUĞLA 

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Ölüdeniz Mahallesi, Lagün mevkiinde Muğla Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 28.02.2003 gün ve 2259 sayılı kararıyla tescilli I. derece 

arkeolojik sit alanının Müze Müdürlüğü önerileri doğrultusunda irdelenmesi ve bu alanın 

çevresinde tespit edilen arkeolojik kalıntıların tesciline ilişkin, Muğla İl Kültür Müdürlüğü’nün 

06.06.2012 gün ve 4168 sayılı, 18.03.2013 gün ve 1669 sayılı yazısı ve ekleri;  Muğla İl Özel 

İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 19.13.2014 gün ve 5385 sayılı yazısı; Fethiye 

Müze Müdürlüğü’nün 12.03.2014 gün ve 308 sayılı yazısı; Muğla Valiliği Defterdarlık ve Milli 

Emlak Müdürlüğü’nün 14.03.2014 gün ve 1146 sayılı yazısı;  Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’nün 16.04.2014 gün ve 5181 sayılı yazısı ile 26.05.2014 tarihli Müdürlük uzman 

raporu okundu ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Ölüdeniz Mahallesi, Lagün mevkiinde Muğla Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 28.02.2003 gün ve 2259 sayılı kararıyla tescilli I. derece 

arkeolojik sit alanının irdelenmesi ve bu alanın çevresinde tespit edilen arkeolojik kalıntıların 

tesciline ilişkin yapılan değerlendirmede; Ölüdeniz Kum Burnunun kuzeybatısında kalan I. derece 

arkeolojik sit alanı sınırlarının 2863 sayılı Yasa doğrultusunda kararımız eki harita üzerinde 

gösterildiği şekilde I.ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin uygun olduğuna ve bu 

alanlarda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı İlke kararındaki koruma kullanma koşullarının geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak 

belirlenmesine karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Avrupa Birliği Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Iğdır Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

— Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar

Tebliği (III-55.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.a)

— Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları

Tebliği (Seri:V, No: 130)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (III-55.2)

— Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ

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


