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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/8/2012 tarihli ve 28383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kâ-
tip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

“k) Yönetim Kurulu (ÜYK): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(1) İlan edilecek öğrenci kontenjanları, EABDAK tarafından belirlenerek enstitü mü-

dürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar EK’da görüşülerek karara bağlanmak üzere ÜYK’ya
sunulur ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, baş-
vuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her
yarıyıl için verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, enstitü müdürlükleri tarafından yürütülür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) İstenen koşulları sağlayan adaylar için EYK; ilgili EABD kurulunun önerisini de
dikkate alarak her EABD için en az üç, en çok yedi üyeden oluşan bir aday değerlendirme
jürisi seçer. Ayrıca iki yedek üye tespit eder. Jüri adayların bilimsel düzeylerini belirler. Adaylar,
önceden duyurulan gün ve saatlerde jüri tarafından yazılı ve/veya sözlü sınava alınırlar. Sınav
ile ilgili tüm işlemler, enstitü müdürlükleri tarafından yürütülür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının ilk cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri, dönem projeleri veya
tez çalışmaları; EABD kurulunun teklifi ve EYK kararı ile atanan danışmanı tarafından yürü-
tülür.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yüksek lisans programlarını tamamlama süresi azami üç yıldır. Tez çalışmasını
azami süresinde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye veya sınavda ba-
şarısız olan öğrenciye yeni bir tez konusu ve/veya danışman atanır.

(3) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler
için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans programı tezli, tezsiz ve uzaktan eğitim tezli ve tezsiz olmak üzere
dört şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi EABD’de yürütülecekleri, eğitim programları
ve eğitim katalogları EYK’nın önerisi ile Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca en

az yedi adet ders, bir seminer ve tez çalışmasını kapsayan toplam en az 90 krediyi başarmak
zorundadır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programında, EABD başkanlığı her öğrenci için

bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir.
Tez danışmanı önerisi ilgili EYK onayı ile kesinleşir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim tezli ve tezsiz yüksek lisans programı, en
az on adet ders ve dönem projesi olmak üzere toplam en az 90 krediden oluşur. Dönem projesi
dersi ile ilgili hususlar enstitü tarafından hazırlanarak Senatoca onaylanan esaslar ile belirlenir.
Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda
yazılı bir rapor vermek zorundadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için

en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 180
krediden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az ondört adet ders, ye-
terlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 240 krediden oluşur. Lisans
dersleri ders yükü ve doktora kredisine sayılmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak şartıyla tezini tez sı-
navına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden
EYK’ca uygun bulunan öğrencinin mezuniyetine karar verilir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

13/8/2012 28383

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 25/9/2013 28776
2- 13/11/2013 28820
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Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİLER EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesine bağlı olarak ku-

rulan Kastamonu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin

amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve ça-

lışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkez müdür yardımcısını,

d) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’de, Türkçe konuşan ülkelerde ve diğer ülkelerdeki üstün yetenekli öğrenci-

lerin bilim insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak için, çeşitli alanlarda zenginleştirilmiş,

farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim programları, bilim ve doğa kampları, yaz ve kış

bilim okullarında etkinlikler düzenlemek.

b) Üstün yeteneklilere yönelik ülke ölçeğinde stratejik bilgi üretmek, bilimsel araştır-

malar yapmak, yapılanları değerlendirmek ve bilgi merkezi oluşturmak.
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c) Üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili politikalar oluşturmak, mevcut politikaları de-

ğerlendirmek ve güncelleştirmek.

ç) Üstün yeteneklilerin eğitimi, istihdamı ve beyin gücü ilişkilerini incelemeye planla-

maya ve uygulamaya katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Öncelikle Türkiye’de üstün yetenekli çocuklara eğitim veren kurum ve kuruluşlarda,

okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlere üstün yeteneklilerin

eğitimi konusunda düzenlenecek programlar kapsamında eğitim vermek.

b) Türkiye ile diğer ülkeler arasında uluslararası düzeyde üstün yetenekli öğrenciler

için bilim ve doğa kampları, yaz ve kış bilim okullarında etkinlikler, liderlik programları ve

diğer toplantıları düzenlemek.

c) Üstün yeteneklilik konusunda uzmanları bir araya getirip yılda veya iki yılda bir ulu-

sal veya uluslararası katılımlı kongre, panel, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri bilimsel

faaliyetler düzenlemek; yurt içinden ve yurt dışından uzman bilim adamlarını davet etmek, üs-

tün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili uluslararası işbirliği yapmak ve uluslararası projelere katıl-

mak.

ç) Üstün yeteneklilerin tanılanmasına yönelik araç ve yöntemleri ile ilgili geliştirme,

uygulama ve değerlendirme çalışmalarını koordine etmek ve desteklemek.

d) Üstün yeteneklilerin eğitimlerine yönelik bilimsel nitelikteki çalışmaları yakından

takip ederek bilimsel dergi ve haber bülteni çıkarmak.

e) Üniversite bünyesinde ilgili bölüm ve anabilim dalının açılması ve geliştirilmesi hu-

susundaki çalışmalara destek vermek.

f) Türkiye’nin bilim politikasına katkıda bulunmak için ilgili kamu kurum ve kuruluşları

başta olmak üzere üstün yetenekli öğrencilerle ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları

ile ortak çalışmalar, projeler planlamak ve uygulamak.

g) Üstün yetenekli öğrencilerin, konusunda uzman üniversite öğretim elemanlarının

üniversitelerde vermiş olduğu kurumsal ve uygulamalı derslere katılması için ortam hazırlamak

ve yaz dönemlerinde üniversitelerde staj yapma fırsatı oluşturmak.

ğ) Üniversitedeki akademisyenler ile ilgili eğitim kurumlarının, birlikte çalışacakları

projeleri oluşturmak ve gerçekleştirmek.

h) Üstün yetenekli öğrencilere yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışmalar yapmala-

rını sağlayacak imkânlar oluşturarak, özellikle disiplinler arası çalışmalardaki kazanımlarla so-

runları çözmeye ya da ihtiyacı karşılamaya yönelik çeşitli projeler gerçekleştirmelerine fırsat

hazırlamak ve sunmak.

ı) Sanat ve spor alanlarında üstün yetenekli öğrencilere yetenekleri doğrultusunda ça-

lışma ortamları sunmak.

i) Üstün yetenekli öğrencilere uluslararası platformlarda kendilerini geliştirmelerine

yardımcı olacak dil kursları düzenlemek.
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j) Üstün yetenekli öğrencilerin üretken ve sorun çözen bireyler olarak yetişmelerine

imkan sağlamak üzere zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim program-

ları düzenlemek.

k) Üstün yetenekli öğrencilere yetenek alanlarının geliştirilmesinin yanında, sosyal ve

duygusal gelişimlerini bir bütünlük içerisinde ele alacak ortamlar hazırlamak ve sunmak.

l) Üstün yetenekli bireylere sahip aileleri destekleyici, güvenlerini artırıcı, çevre ile

uyumlu, kendisi ile barışık olma bilinci kazandırmak ve bu ailelere psikolojik ve sosyolojik

bakımdan destek olacak eğitim programları oluşturmak.

m) Üstün yetenekli çocuklara özgü öğrenme modelleri geliştirerek bunları yayınlamak

ve uygulanmasına katkıda bulunmak.

n) Yurt içinde ve dışında eğitime alınmayan üstün yetenekli çocukların takibini yapmak

ve onları eğitim kampları ve benzeri organizasyonlarla hayata hazırlamak.

o) Üstün yeteneklileri, gerektiğinde burs ve kredi alabileceği kurum ve kuruluşlarla bir

araya getirmek, yeteneklerine göre onlara bilimsel çalışma ortamı hazırlamak.

ö) Örgün eğitim dışında kalan üstün yetenekli bireylerin iş alanlarındaki ihtiyaca yönelik

olarak teknik buluş ve araçlar geliştirebilmelerine imkân sağlamak ve onları bu konuda des-

teklemek.

p) Üstün yetenekli çocukların yeteneklerini tespit edici çalışmaları ve rehberlik faali-

yetlerini desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten

Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere ve Müdürün görüşü alınarak iki kişi,

üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı

yöntemle müdür yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.

Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve idari işleri yürütmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, kararları Rektörlüğe sunmak ve uygu-

lamak.
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c) Yönetim Kurulunun almış olduğu kararları Rektörlüğe sunmak.

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

d) Merkezde görev yapacak eğitimcileri, akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını

belirlemek ve görevlendirmelerle ilgili önerileri Rektörlüğe sunmak.

e) Üniversite dışındaki diğer resmî veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan

alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlen-

dirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

f) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt

içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe önermek.

g) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkanları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve

kuruluşlar ile iletişim kurmak.

ğ) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Yönetim Kuru-

lunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

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

çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, ça-

lışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Gerektiğinde Müdüre vekâlet etmek.

b) Koordinasyon işlerinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim, yönetim ve öğrenci işlerini yürütmek.

ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

(2) Müdür yardımcısı Merkezin amacına uygun olarak işleyişinden Müdüre karşı so-

rumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Danışma Kurulunun

önerisi üzerine üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilen en az dört öğretim elemanından

oluşur. Yönetim Kurulu en fazla on iki üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir. Süresi bitmeden üyelikten ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak

üzere aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Yönetim Kurulu iki ayda bir defa olağan, gerektiğinde olağanüstü olarak Müdür ta-

rafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla

alınır, oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları düzenlemek.

b) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek uygulanması konusunda

kararlar almak.
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c) Merkezin bütçesini yapmak, her türlü harcamaya karar vermek.

ç) Değişik bilim alanlarına yatkın üstün yetenekli çocukların eğitimine ilişkin olarak

hazırlanan projeleri kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurumlara sunarak hayata geçirilme-

lerini sağlamak.

d) Uygulamalı ve teorik bilim kamplarını; ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte

yürütmek.

e) Eğitim programlarına alınacak üstün yetenekli çocukların tanılanmasında kullanıla-

cak ölçme ve değerlendirme araçları ile öğrenci sayısını belirlemek.

f) Merkeze bağlı bilimsel araştırma biriminin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

g) Merkeze bağlı düzenli olarak yayınlanabilecek bilimsel dergi için hakem kurulunu

oluşturmak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda olan diğer faaliyetleri planlamak.

h) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

ı) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, konuyla ilgili Üniversitenin fakülte dekan-

ları, enstitü müdürleri, ana bilim dalı başkanlarından ve Üniversitede görevli öğretim eleman-

ları, istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel sektör

kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bu konuda önemli hizmetler vermiş olan kişiler ara-

sından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen konuyla ilgili

uzmanlardan oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi dol-

durmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Danışma Ku-

ruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin hazırladığı her türlü araştırma,

eğitim, çalışma ve faaliyet plan ve projelerini değerlendirmek, bunların uygulama ve gelişti-

rilmeleri yönünde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile  karşılanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Sakarya Üniversitesinden:
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı ola-

rak kurulan İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, ça-
lışmalarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (İSEFAM): Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Proje grupları: Merkezin proje gruplarını,
d) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İslam ekonomisi ve finansı alanında gerekli her türlü teorik ve uygulamaya yönelik

araştırma ve çalışmaları yapmak ve bu surette İslam ekonomisi ve finansına ilişkin kavramların
ve olguların tarihini ve güncel durumunu araştırmak, geleceğine ilişkin analizleri yapmak, bu
alanda toplum bilincinin olgunlaşması ve yaygınlaşması için gerekli faaliyetleri yürütmek, bu
alanlarda disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretmek, bu amaçla uygulama modelleri
geliştirmek.

b) Türkiye’de İslam ekonomisi ve finansına ilişkin farkındalık, bilinç ve bilgi düzeyinin
geliştirilmesi, bu konulardaki araştırmacıların ve ilgi duyanların bilgi ve beceri kazanması ama-
cıyla eğitim ve öğretimlerini sağlamak, bu çerçevede kurs, seminer, kongre ve sempozyumlar,
sertifika programları düzenlemek, lisansüstü programlar yürütmek, gerektiğinde yurt dışında
araştırma ve incelemeler yapmak üzere gidecek bilim insanlarına destek sağlamak.

c) İslam ekonomisi ve finansı konularında ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği
yaparak amaç doğrultusunda organizasyonlar gerçekleştirmek ve gerektiğinde bu kuruluşlara
danışmanlık yapmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğ-

rultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:
a) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde İslam ekonomisi ve finansı konu-

larında araştırmalar yapmak.
b) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve de-

ğerlendirilmesini yapmak, üretilen bilgileri, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınları
ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, ders materyalleri geliştirmek, güncelleştirmek ve benzeri
amaçlar için kullanıma açmak, araştırma arşivinin geliştirilmesini sağlamak.

c) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler üretmek.
ç) Geleneksel iktisatla ve finansla karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.
d) İslam medeniyetindeki iktisadi kurumlar konularında araştırmalar yapmak.
e) İslami finansal ürünleri geliştirmek, faizsiz bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasa-

ları, emtia piyasaları ve türev piyasaları konularında çalışmalar yapmak.
f) Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan diğer ulusal ve uluslararası, özel ve kamu kuru-

luşlarla işbirliği imkânlarını araştırmak ve ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak, araştırma
sonuçlarını kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların faydalanmasına sun-
mak.

g) Merkezin çalışma konuları ile ilgilenen bilim insanlarıyla işbirliğini sağlamak.
ğ) Projelerin uygulanması sırasında gerekli olduğu hallerde Sosyal Bilimler Enstitüsü,

diğer araştırma merkezleri, ilgili kamu ve özel kurumlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yap-
mak.

h) Çalışma alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, konferans, seminer ve
benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

ı) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Proje Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapmış Üniversite

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı
usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından gö-
revden alınabilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere faaliyet alanı ile ilgili çalış-
malar yapan öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür
yardımcıları, Müdür tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir. Müdüre, görevi başında ol-
madığı zaman yardımcılarından birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı
usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemlerini oluştur-

mak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
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c) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenle-
meleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.

ç) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilmiş Yönetim Kurulu üyelikle-
rinde meydana gelen boşluğu, takip eden on beş gün içerisinde, Rektöre her bir üyelik için iki
aday önermek.

d) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, araştırma gruplarının ve idari personelin dü-
zenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir
önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini
hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Araştırma ve inceleme projeleri ile ilgili ekipleri ve yöneticileri belirlemek ve gö-
revlendirmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Merkezin gelir ve giderlerine ilişkin esasları, ilgili mevzuatı dikkate alarak hazırla-
mak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

ğ) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit
etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

h) Rektör tarafından yetki devri olması halinde harcama yetkilisi görevini yürütmek.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapmış Üni-

versite öğretim üyelerinden, Müdürün önereceği altı kişi arasından Rektörün üç yıl süreyle gö-
revlendirdiği üç kişi ile Müdür ve müdür yardımcıları olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.
Yönetim Kurulunda Müdür ve müdür yardımcıları Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir,
bunlar dışındaki üç üyeden biri Üniversite dışındaki  bir başka üniversiteden olabilir. Süresi
dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ay-
rılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye
görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü du-
rumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayı-
sının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Mü-
dürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.
b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.
c) Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulması, adlandırılması, çalışma esas-

larının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak.
ç) Senatoda görüşülerek kabul edilecek Merkezle ilgili esasları hazırlamak.
d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için işbirliği

esaslarını belirlemek ve hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek.
e) Yıllık çalışma programını ve bütçeyi incelemek, Danışma Kurulu ve ilgililerin gö-

rüşlerini alarak yeni program ve bütçe düzenlemelerinin yapılmasını ve bunların Rektörlüğe
zamanında iletilmesini sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde

ilgili tüm alanlarda kuramsal ve uygulamalı çalışmaları olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından
belirlenen temsilciler ve ekonomik, sosyal ve teknik gelişmeler alanında çalışma amacı ve faa-
liyetleri olan sivil toplum kuruluşlarınca önerilen birer üye olmak üzere Yönetim Kurulunun
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teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek en az yedi üyeden oluşur. Bu yedi
üyenin en az üçü Üniversite öğretim elemanlarından seçilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden
görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa ola-
ğan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya
çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına
uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

Proje grupları ve görevleri
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kara-

rıyla proje grupları oluşturulur. Proje gruplarının kurulması, çalışma usul ve esasları, proje
grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması Yönetim Kurulunca belirlenir. Proje
grupları proje süresine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna projeler hakkında durum
raporu sunar. Proje gruplarının durum raporları Yönetim Kurulunda görüşülür. Durum rapor-
larına göre projeler süresi sona ermeden gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden
başka bir proje ile birleştirilebilir.

(2) Proje grupları proje konusuna uygun yeterli sayıda uzmandan oluşturulur. Proje
gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer kurum ve kuruluşlardan uzman görevlendi-
rilebilir. Proje yöneticisi proje sahibidir. Proje için görev dağılımı proje yöneticisi tarafından
yapılır. Projeyle ilgili ortaya çıkan her türlü problem proje yöneticisi tarafından giderilir. Proje
yöneticisi tarafından giderilmeyen problemler, Müdür tarafından çözümlenir, gerekli görülürse
Yönetim Kurulunda gündeme alınır ve karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek, Üniversitede görevli
personel tarafından karşılanır.

Mali hükümler
MADDE 13 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hüküm-

leri uygulanır.
Demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis
edilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ORGAN VE DOKU NAKLİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Sakarya Üniversitesi Organ ve Doku Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,

faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Organ ve Doku Nakli Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sakarya Üniversitesi Organ ve Doku Nakli Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

f) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin olanakları çerçevesinde her türlü organ ve doku nakli uygulamasını

çağdaş düzeyde gerçekleştirmek.

b) Organ ve doku nakli için ilgili birimler ve kurumlar arasında koordinasyonu sağla-

mak ve geliştirmek.

c) Organ ve doku teminini arttırmak için çalışmalar yapmak.

ç) Toplumun her kesiminin bu konuda bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:

a) Üniversitede organ ve doku naklini yapacak ve geliştirecek öğretim üyesi ve diğer

elemanların yetiştirilmesini teşvik etmek.

b) Organ ve doku nakli için eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve bilgisini geliştirmek

üzere yurt dışına kısa ya da uzun süreli gitmek isteyen elemanlar ile görüşmeler yapmak ve

uygunluk konusunda Rektöre görüş bildirmek, yurt dışından bu amaçla gelenlerin kabulüne

karar vermek.

c) Üniversitede organ ve doku nakli alanında yapılan çalışmaları teşvik etmek.

ç) Merkezin ilgi alanına giren konularda bilgi üretimini artırmak ve değişik düzeyde

kaliteli insan gücü yetiştirmek için eğitim programları, seminerler, konferanslar, kurslar, ulusal

ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek

ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.

d) Merkezde uygulama ve araştırma için gerekli laboratuvarların kurulması faaliyetle-

rini desteklemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlar ve merkezlerle, bilgi alışverişinde bu-

lunmak ve işbirliği yapmak.

f) İlgili diğer mevzuatlarla verilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

ç) Çalışma grupları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin organ ve doku nakli konusunda çalışmaları ile

tanınan kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Sü-

resi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden

alınabilir. Müdürün kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri

arasından üç yıl için bir yardımcı görevlendirir. Müdür gerektiğinde yardımcısını değiştirebilir.

Müdürün görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Göreve vekâlet

altı aydan uzun süreli olamaz. Bu takdirde yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantı gündemlerini belirlemek.

ç) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
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d) Merkezin amacına yönelik çalışmasını sağlamak.

e) Merkezin düzenli çalışması için gerekli görevlendirmeleri ve idari personelin gözetim

ve denetimini yapmak.

f) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini izlemek ve denet-

lemek.

g) Yurt içi ve dışı benzer kurumlar, kuruluşlar ve merkezlerle işbirliği yaparak amaca

uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

ğ) Organ ve doku naklini gerçekleştiren birimlerin faaliyetlerini ilgili kanun ve yönet-

meliklere göre gerçekleştirip gerçekleştirmediğini izlemek, gerekli gördüğünde bu birimlerin

yapmakla yükümlü oldukları toplantılara katılmak ve başkanlık yapmak,  Yönetim Kurulunu

bilgilendirmek.

h) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapmış

Üniversite öğretim üyelerinden, Müdürün önereceği dört kişi arasından Rektörün görevlendir-

diği üç kişi, Müdür ve Müdür Yardımcısı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Ku-

rulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Toplan-

tılara Müdürün bilgisi dışında üç kez katılmayan üyelerin görevleri sona erer. Üyelik süresi

sona eren veya ayrılan üyelerin yerine, süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ola-

rak toplanır, gerektiğinde Müdür tarafından olağanüstü olarak da toplantıya çağrılır. Yönetim

Kurulu; üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde

Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak.

b) Danışma Kurulunu oluşturacak çalışma gruplarının grup başkanlarını ve bu gruplarda

görevlendirilecek personeli belirlemek.

c) Müdürün hazırladığı yılsonu faaliyet raporunu ve ileriye dönük olarak yapılması

planlanan etkinliklerle ilgili raporları inceleyerek Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezin imkânları ölçüsünde, hazırlanan araştırma projelerine teşvik, bilim ve hiz-

met ödülleri verilmesini karara bağlamak.

d) Organ ve doku nakli için eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve bilgisini geliştirmek

üzere yurtdışına kısa ya da uzun süreli gitmek isteyen elemanlar ile görüşmeler yapmak ve uy-

gunluk konusunda rektöre görüş bildirmek, yurtdışından bu amaçla gelenlerin kabulüne karar

vermek.

e) Organ ve doku naklini gerçekleştiren birimlerin faaliyetlerini ilgili mevzuata göre

gerçekleştirip gerçekleştirmediğini izlemek, gerektiğinde uyarmak, gerektiğinde Merkez so-

rumlu uzman ve yardımcısının değiştirilmesi için Rektöre önerilerde bulunmak.

f) Merkezin çalışma alanı ile ilgili olarak Müdürün diğer önerilerini karara bağlamak.
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Danışma Kurulu

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

gruplarının başkanları ile Tıp Fakültesi Dekanından oluşur. Danışma Kurulu; Müdürün teklifi

ve Rektörün onayı ile yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kurulu Rektör başkanlığında top-

lanır. Toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulunurlar. Rektör gerekli gördüğü öğretim

üyelerini veya ilgilileri bu toplantıya davet edebilir. Toplantıda alınan kararlar tutanak haline

getirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları ile ilgili konularda görüşlerin

açıklanıp tartışılması, ihtiyaç duyulan yeni çalışma konularının ortaya konulması ve Merkezin

çalışma alanları ile ilgili sorunların çözüme bağlanmasına yönelik öneriler getirir.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu tarafından Üniversitede yapılması planlanan veya

yapılan organ ve doku nakli ile ilgili alanlarda çalışma grupları oluşturulabilir. Ayrıca nakil

programlarının yürütülmesi için gerekli olan alanlarla (görüntüleme, patoloji, diyaliz, immü-

noloji gibi) ilgili de çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma gruplarının üye sayısı grupların

özelliğine göre değişebilir.

(2) Çalışma gruplarının görevleri şunlardır:

a) Yapılması planlanan organ veya doku nakli programları için ilgili mevzuata göre ha-

zırlıkları başlatmak ve her ay gelinen noktayı Yönetim Kuruluna bildirmek.

b) Yapılmakta olan organ veya doku nakli programlarının işleyişi ile ilgili çalışma ra-

porlarını en az altı ayda bir Yönetim Kuruluna bildirmek.

c) Yönetim Kurulu tarafından görüş istenen konularda çalışma raporlarını en geç bir

ay içerisinde sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Siirt Üniversitesinden:
SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesine bağlı enstitülerde yürü-

tülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezsiz

yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğ-
retime ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anabilim Dalı: Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan 3/3/1983 tarihli ve 17976

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İş-
leyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan ana-
bilim dalını,

b) Anabilim Dalı Akademik Kurulu: Anabilim dalında lisansüstü programlarda fiilen
görev alan öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

c) Anabilim Dalı Başkanı: Anabilim dalı başkanını,
ç) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik et-

mek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
e) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen

bilimsel bir konunun, bilimsel bir araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,
f) Enstitü: Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı enstitüleri,
g) Enstitü Kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve ilgili enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardım-

cıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
h) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
ı) Öğrenci: Lisansüstü eğitim ve öğretim için enstitüye kayıtlı yüksek lisans veya dok-

tora öğrencisini,
i) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,
j) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde, hazırladıkları bilimsel bir konunun,

incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunulan ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,
k) Tez: Yüksek lisans veya doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bi-

limsel çalışmayı,
l) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez çalışmasını izleyen komiteyi,
m) Üniversite: Siirt Üniversitesini,
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n) Yarıyıl: Bir yarıyıl, eğitim-öğretim döneminin başladığı günden itibaren bir sonraki
yarıyılın başladığı güne kadar geçen süreyi,

o) Yeterlik Sınavı: Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili
konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının belirlendiği sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Programların ve Derslerin Açılması

Programların ve derslerin açılması
MADDE 5 – (1) Enstitüler, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen dallarda lisansüstü

eğitim ve öğretim programları düzenleyip yürütürler. Bu lisansüstü programlar, enstitü kurulu
ve Senatoda görüşülüp kabul edildikten ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandıktan
sonra uygulanır.

(2) Enstitüler, Rektörün onayını alarak, yurt içi ve yurt dışında, diğer yükseköğretim,
araştırma kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğine ve ortak program yürütmeye karar verebilirler.

(3) Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 7 nci
maddesinde tanımlandığı gibi, lisansüstü programlar enstitü anabilim dalları ile aynı adları ta-
şırlar.

(4) Enstitü kurulunun önerisi, Senato onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile lisans-
üstü eğitim yapmak üzere, mevcut fakültelerin bölümlerinden farklı bir isimle disiplinler arası
bir enstitü anabilim dalı kurulabilir. Bu anabilim dalının başkanı, enstitü yönetim kurulu tara-
fından üç yıl süre ile atanır.

(5) Lisansüstü programlarda okutulacak derslerin açılması, anabilim dalı kurulunun
önerisi ve enstitü kurulunun onayından sonra Senato kararı ile kesinleşir.

(6) Derslerin açılması ile ilgili diğer usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Öğrenci kabulünde takip edilecek usul ve esaslar Senato tarafından

belirlenir.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlarda, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçe-

vesinde bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Bir lisans programı mezunu olmak şartıyla, belirli bir konuda bilgisini

artırmak isteyenler özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci kabul şartları ve bu ko-
nudaki diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisans-

üstü programında en az bir, en çok üç yarıyılını tamamlamış olan ve başarısız dersi bulunmayan,
ders aşamasındaki öğrenciler lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler.
Yatay geçiş ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir. 

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul

şartları enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Yabancı uyruklu
öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.
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Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 11 – (1) Başvurdukları lisansüstü programlarda öğrenim yapma hakkı kaza-

nan adaylar kayıtlarını, akademik takvimde belirlenen süre içinde Senato tarafından belirlenen
esaslara göre yaptırırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. As-
kerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem
yapılır.

(2) Lisansüstü öğrencileri her yarıyıl başında, Senato kararlarına göre kayıtlarını yeni-
lerler.

(3) Bilimsel hazırlık öğretiminin birinci yılının sonunda, bilimsel hazırlık derslerini ta-
mamlayamayan öğrencilerin bu şartı sağlayıncaya kadar geçirdikleri süre azami süreden sayılır.

(4) Lisansüstü eğitimde kayıt yenileme süreci Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Öğretim dili
MADDE 12 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak enstitü kurulunun teklifi

ve Senato kararı ile belirli bir eğitim ve öğretim programında yer alan ders, uygulama, sınav
ve tez çalışmalarının tamamı veya bir kısmı yabancı dilde yapılabilir.

(2) Anabilim dallarında, yabancı dil hazırlık sınıfları açılabilir. Hazırlık sınıflarının uy-
gulanmasına dair diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü eğitim ve öğretim programlarının kapsamı ve süresi
MADDE 13 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim, yüksek lisans ve doktora programla-

rından oluşur. Bunlardan;
a) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu prog-

ramların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim dalı başkanlığı-
nın teklifi, ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Bu programların
amacı ve kapsamı aşağıda gösterilmiştir:

1) Tezli yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan
lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanların, bilimsel araş-
tırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını
sağlamaya yönelik en fazla altı yarıyıllık bir programdır.

2) Tezsiz yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan
lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlara, mesleki ko-
nuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin, uygulamada nasıl kullanılacağını göstermeye
yönelik en fazla altı yarıyıllık bir programdır.

b) Doktora programı; lisans veya yüksek lisansa dayalı, öğrencilere bağımsız araştırma
yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni
sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaya yönelik, yüksek li-
sans diplomasıyla kabul edilenler için en fazla on iki ve lisans diplomasıyla kabul edilenler
için ise en fazla on sekiz yarıyıllık bir programdır.

(2) Lisansüstü öğretimde süreler güz ve bahar yarıyılı olmak üzere yarıyıl esasına göre
düzenlenir. Her yarıyıl, en az on dört haftadır. Akademik takvim Senato tarafından belirlenir.

Kredi sistemi
MADDE 14 – (1) Kredi sistemi, ulusal kredi sistemi ve AKTS’ye göre düzenlenir.
(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl ulusal kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin

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

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                            21 Temmuz 2014 – Sayı : 29067



(3) AKTS’de bir dersin kredisi, yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde yedinci ve se-
kizinci düzeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin
kazandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü temsil eder.

(4) AKTS kullanımı ile ilgili temel esaslar enstitü yönetim kurulu önerisiyle Senato ta-
rafından belirlenir.

Dersler ve değerlendirme
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlarda derslere kayıt ve devam, ders sınavları, ders

tekrarı, derslerden başarılı sayılma şartları ile diğer ölçme ve değerlendirme esasları Senato
tarafından belirlenir.

İlişik kesme
MADDE 16 – (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu programla ilişiğinin kesilmesi sadece öğ-

rencinin kendi isteğiyle gerçekleşir. Kendi isteğiyle kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı,
öğrencinin dilekçeyle ilgili enstitü müdürlüğüne başvurusu üzerine enstitü yönetim kurulu ka-
rarıyla silinir. Bu takdirde ödenmiş olan katkı payı ve kayıt giderleri iade edilmez. Kaydı silinen
öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

İzinli sayılma
MADDE 17 – (1) Lisansüstü eğitimde öğrencilere verilebilecek izinler ile ilgili esaslar

Senato tarafından belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama, sanat alanında sanat yapıtlarını
yorumlama, değerlendirme ve üretme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Bu program toplam yirmi bir ulusal krediden az olmamak şartıyla; en az yedi adet
ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ile ilgili esaslar Senato tarafından
belirlenir.

(3) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı entegre programlar şeklinde de dü-
zenlenebilir. Bu programlar; Senatonun teklifi ve öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kuru-
lunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürü-
tülür.

(4) Yüksek lisans programında alınması zorunlu derslerin bir bölümünü, toplam mini-
mum kredinin %50’sini aşmamak koşuluyla, diğer yükseköğretim kurumlarında veya hayat
boyu öğrenme programı-sokrates gibi programlar kapsamında işbirliği yapılan yurt dışındaki
üniversitelerde verilmekte olan derslerden de seçilebilmesine; danışman ve anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu karar verir. Öğrenci, tez çalışmasının bir bö-
lümünü de yine söz konusu üniversitelerde yürütebilir. Öğrencinin burada almış ve başarmış
olduğu uzmanlık alan dersleri, kredisi yükümlülüğünden sayılır ve burada geçen süre de eği-
tim-öğretim süresine dâhil edilir.

Süre
MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi; azami altı yarı-

yıldır.
(2) Kredili derslerden ve seminerden başarısız olan öğrenciler bu derslerden ve semi-

nerden başarılı oluncaya kadar aynı derslere ve seminere kayıt yaptırabilirler. Seminerden iki
defa başarısız olan öğrencinin seminer konusu değiştirilir.

21 Temmuz 2014 – Sayı : 29067                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



(3) Kredili derslerini, seminer dersini ve tez çalışmasını azami altı yarıyılda başarıyla
tamamlayamayan öğrenciler, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğre-
nimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç,
öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(4) Yüksek lisans öğretiminde süre ve mezuniyet şartları Senato esasları çerçevesinde
belirlenir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı;

anabilim dalı akademik kurul kararı ile her öğrenci için bir tez danışmanını birinci yarıyılın ilk
haftası içinde ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı
ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Öğrencinin aldığı dersleri başarıyla tamamladığı yarıyılın sonunda, tez danışmanının
önerisi ve anabilim dalı akademik kurul kararı ile her öğrenci için bir tez konusu ilgili enstitüye
önerilir. Tez konusu önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Danışman, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren, her yarıyılda danış-
manı olduğu öğrenciler için, enstitü yönetim kurulunca kabul edilen ve tez konularını içeren
uzmanlık alanı dersi ile tez danışmanlığını içeren tez çalışması derslerini açar. Öğrenciler açılan
bu dersleri de almakla yükümlüdür.

(4) Tez konusu önerisi, uzmanlık alanı dersi ile tez çalışması dersine ilişkin esaslar Se-
nato tarafından belirlenir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrencinin, elde ettiği sonuç-

ları, ilgili enstitü tez yazım kılavuzunda belirlenen yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak
ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunması gerekir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi; öğrencinin tezini teslim ettiği tarihten itibaren en geç bir
ay içerisinde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır.
Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden
oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri belirlenirken iki yedek üye
de seçilir.

(3) Öğrenci, tezini hazırladıktan sonra, öğrenci ve danışmanı tezin tamamlandığına dair
dilekçelerini sınav tarihinden en az otuz gün öncesinde ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim
eder. Anabilim dalı başkanlığı, başvuru belgelerini, bir üst yazıyla enstitü müdürlüğüne iletir.
Öğrenci bu aşamada, jürinin üye sayısının bir fazlası sayıda tezi hazırlayarak enstitüye teslim
eder. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay
içinde ve önceden belirlenip ilan edilen bir tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez
sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 45-90
dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak sınavda sadece jüri üyeleri soru sora-
bilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez
sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla
kabul durumlarında, olumsuz oy kullanan üye ya da üyelerin gerekçelerini ilgili tutanağa ek-
lemeleri gerekir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde ve takip
eden dönem başında da tez çalışmasına kayıt yaptırmak koşulu ile gereğini yaparak, tezini aynı
jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya azami sürenin sonunda tezini teslim etmeyen
öğrencinin tez konusu veya danışmanı anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla değiştirilerek, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğre-
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nimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez ha-
zırlama hariç, öğrencilere tanınan haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam
eder.

Yüksek lisans diploması
MADDE 22 – (1) Tez sınavında başarılı olan öğrencinin, diğer şartları da sağlaması

şartıyla,  ciltlenmiş iki kopya yüksek lisans tezini ve tezin iki elektronik kopyasını tez savunma
sınavından itibaren en geç bir ay içinde, tez yazım kılavuzunda belirtilen şekilde kurallara uy-
gun olarak yazıp danışmanın kabul yazısıyla ilgili enstitüye teslim etmesi gerekir. Bir ay içe-
risinde tezini yazım kurallarına uygun olarak teslim etmeyen öğrenci, süre bitmeden önce, ge-
rekçeli mazeret dilekçesiyle anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne başvu-
rarak, en çok bir ay ek süre talep edebilir. Mazereti enstitü yönetim kurulunca uygun bulunan-
lara, tez teslimi için bir ay ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğren-
cinin mezuniyet işlemleri yapılmaz.

(2) Mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilen öğrenciye tezli yüksek lisans
diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin tamamladığı enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında ortak yürütülen yüksek lisans
programlarından mezun olan öğrenciye ortak diploma verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam
otuz krediden az olmamak şartıyla, en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Bir yarı-
yılda en fazla on beş kredi ders alınabilir. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya ba-
şarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine
kayıt yaptırması ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermesi gerekir. İlgili enstitü kurulu tara-
fından belirlenen esaslara bağlı olarak, tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı
uygulanabilir. Yeterlik sınavı yapıldığı takdirde jüri, tezli yüksek lisanstaki esaslara uygun ola-
rak oluşturulur.

(2) Bu programla ilgili devam, ders sınavları, derslerden başarılı sayılma şartları, ders
tekrarı, kayıt silme gibi hususlar, tezli yüksek lisans programlarındaki esaslarla aynıdır.

(3) Öğretim elemanları, tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramazlar.
(4) Tezsiz yüksek lisans programı ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili anabilim dalı başkanlığı, her

öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğ-
retim üyesini birinci yarıyılın ilk haftası içinde ilgili enstitüye önerir. Danışman atanması, ens-
titü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanıncaya kadar öğrencinin danışmanlığını
ilgili anabilim dalı başkanı yürütür. Dersler, danışman tarafından belirlenir ve her yarıyılın ilk
haftasında, ilgili anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitü müdürlüğüne bildirilir.

Süre
MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi,  en fazla altı ya-

rıyıldır. Altı yarıyıl sonunda kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayamayan
öğrenciler ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Süre ve mezuniyet şartları Senato esasları çerçevesinde belirlenir.
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Yüksek lisans diploması
MADDE 26 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğren-

cinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilir ve tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde; öğrencinin tamamladığı enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 27 – (1) Doktora programının amacı; öğrencilere bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yetenekleri kazandırmaktır. Doktora çalışmasının so-
nunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirmesi,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirilmesi,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi
gerekir.
(2) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir

ulusal krediden az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, lisans derecesi ile kabul edilen öğ-
renciler için kırk iki ulusal krediden az olmamak şartıyla en az on dört adet ders, seminer dersi,
yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ile ilgili esaslar Senato
tarafından belirlenir.

(3) Doktora programında alınması zorunlu derslerin bir bölümünü toplam minimum
kredinin %50’sini aşmamak koşuluyla, diğer yükseköğretim kurumlarında veya hayat boyu
öğrenme programı-sokrates gibi programlar kapsamında işbirliği yapılan yurtdışındaki üniver-
sitelerde verilmekte olan derslerden de seçilebilmesine, danışman ve anabilim dalı başkanlığı-
nın önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu karar verir. Öğrenci, tez çalışmasının bir bölümünü
de yine söz konusu üniversitelerde yürütebilir. Öğrencinin burada almış ve başarmış olduğu
dersleri, kredisi yükümlülüğünden sayılır ve burada geçen süre de eğitim-öğretim süresine
dâhil edilir.

(4) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programları uygulama esasları, Senatonun teklifi ve öğretim üyesi ve araş-
tırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre
MADDE 28 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için on iki yarıyıl,  lisans derecesi ile kabul edilenler için on sekiz yarıyıldır.
(2) Kredili derslerden ve seminerden başarısız olan öğrenciler bu derslerden ve semi-

nerden başarılı oluncaya kadar aynı derslere ve seminere kayıt yaptırabilirler. Seminerden iki
defa başarısız olan öğrencinin seminer konusu değiştirilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını azami süre içinde tamamlayamadığı için tez sınavına gire-
meyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile tezini jüri önünde savunması için her defasında en az altı ay olmak üzere ek süre ve-
rilebilir.

(4) Doktora öğretiminde süre ve mezuniyet şartları Senato esasları çerçevesinde belir-
lenir.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                            21 Temmuz 2014 – Sayı : 29067



Tez danışmanı atanması
MADDE 29 – (1) Anabilim dalı akademik kurulu; her öğrenci için, öğrencinin bilimsel

faaliyetlerini, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak, birinci yarıyılın
ilk haftası içinde tez danışmanını enstitüye önerir. Danışman önerisi, ilgili enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla kesinleşir.

(2) Danışman, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren, her yarıyılda danış-
manı olduğu öğrenciler için, enstitü yönetim kurulunca kabul edilen ve tez konularını içeren
uzmanlık alanı dersi ile tez danışmanlığını içeren tez çalışması derslerini açar. Öğrenciler açılan
bu dersleri de almakla yükümlüdür.

(3) Uzmanlık alanı dersi ile tez çalışması dersine ilişkin esaslar Senato tarafından be-
lirlenir.

Yeterlik sınavı
MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki te-

mel konularda ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının
sınanmasıdır.

(2) Yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarının sonunda olmak üzere yılda iki kez ya-
pılır. Kredilerini, seminerini tamamlayan ve enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği diğer şart-
ları yerine getiren öğrenciler yeterlik sınavına girebilir.

(3) Yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrenci yeterlik sınavına girmediği
takdirde başarısız sayılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar
sınava alınır. Azami süre içinde yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, ilgili
döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yap-
tırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan ya-
rarlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(4) Doktora yeterlik sınavına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Tez izleme komitesi
MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en geç bir ay içinde tez izleme komi-
tesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesinin oluşturulmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Tez önerisi savunması
MADDE 32 – (1) Doktora tez önerisi savunmasına ilişkin esaslar Senato tarafından

belirlenir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 33 – (1) Doktora programındaki bir öğrencinin, elde ettiği sonuçları Senato

tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazması ve tezini jüri önünde
sözlü olarak savunması gerekir.

(2) Doktora tez jürisi, öğrencinin tezini teslim ettiği tarihten itibaren en geç bir ay içe-
risinde ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri,
üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yüksek-
öğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri belirlenirken biri başka
yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye de seçilir.

(3) Öğrenci tezini hazırladıktan sonra, öğrenci ve danışmanı tezin tamamlandığına dair
dilekçelerini sınav tarihinden en az otuz gün öncesinde ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim
eder. Anabilim dalı başkanlığı, başvuru belgelerini, bir üst yazıyla enstitü müdürlüğüne iletir.
Öğrenci bu aşamada, tezin jüri üye sayısının bir fazlası kadar kopyasını hazırlayarak enstitüye
teslim eder. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç
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bir ay içinde ve önceden belirlenip ilan edilen bir tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.
Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav
45 ila 90 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak sınavda sadece jüri üyeleri
soru sorabilirler.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili anabilim dalı başkanlığınca
tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Ret, düzeltme ve salt ço-
ğunlukla kabul durumlarında olumsuz oy kullanan üye ya da üyelerin gerekçelerini ilgili tuta-
nağa eklemesi gerekir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci; takip eden dönem başında
da tez çalışmasına kayıt yaptırmak şartıyla en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı
jüri önünde savunur. Tezi reddedilen veya azami sürenin sonunda tezini teslim etmeyen öğ-
rencinin tez konusu veya danışmanı anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla değiştirilerek, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğreni-
mine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazır-
lama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder.

Doktora diploması
MADDE 34 – (1) Tez sınavında başarılı olan öğrencinin, diğer şartları da sağlaması

şartıyla, ciltlenmiş iki kopya doktora tezini ve tezin iki elektronik kopyasını tez savunma sına-
vından itibaren bir ay içinde, tez yazım kılavuzunda belirtilen şekilde kurallara uygun olarak
hazırladıktan sonra danışmanın kabul yazısıyla ilgili enstitüye teslim etmesi gerekir. Bir ay
içerisinde tezini yazım kurallarına uygun olarak teslim etmeyen öğrenci, süre bitmeden önce,
geçerli mazeretini gerekçeli olarak belirten bir dilekçeyle anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile
enstitü müdürlüğüne başvurarak, en çok bir ay ek süre talep edebilir. Mazereti enstitü yönetim
kurulunca uygun bulunanlara tez teslimi için bir ay ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da
tezini teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri yapılmaz.

(2) Öğrencinin, diplomaya hak kazandığı tarih, enstitü yönetim kurulunca mezuniyetine
karar verildiği tarihtir.

(3) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin tamamladığı enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.

(4) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumları arasında yürütülen ortak doktora prog-
ramlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 35 – (1)Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve 22683

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Lisansüstü
Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu, Üni-
versitelerarası Kurul, Senato ve ilgili enstitülerin yönetim kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldıran yönetmelik
MADDE 36 – (1) 27/12/2012 tarihli ve 28510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesinde uy-

gulanan kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesinde uygulanan

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için Dekan

tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
b) Dekan: Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanını,
c) Ders kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken

çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kü-
tüphane çalışmaları, proje, stajlar, mezuniyet tezi ve benzeri çalışmaları ifade eden değeri,

ç) Fakülte: Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesini,
d) Fakülte Kurulu: Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kurulunu,
e) Fakülte Yönetim Kurulu: Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulunu,
f) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
g) Ortak Zorunlu Ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlke-

leri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,
ğ) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Siirt Üniversitesini,
ı) VEHİP: Veteriner hekimliği intörn programı, Veteriner Fakültesinde eğitim-öğretimin

dokuzuncu ve onuncu yarıyıllarında uygulanan programı,
i) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi ve dönemleri
MADDE 5 ‒ (1) Fakültede eğitim-öğretim dönemleri yarıyıl esasına göre düzenlenir,

güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Fakültede eğitim-öğretim süresi, beş yıldır.
(2) Fakültenin eğitim-öğretim dönemleri; her bir yarıyılı en az ondört haftadan oluşan

birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci yarıyıl derslerini ve do-
kuzuncu ve onuncu yarıyıl VEHİP derslerini kapsar.
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Eğitim-Öğretim programı ve haftalık ders programlarının düzenlenmesi

MADDE 6 ‒ (1) Fakülte eğitim-öğretim programında yer alacak derslerin yarıyıllara

dağılımı ve yapılacak değişiklikler, anabilim dalı/dallarının ve ilgili bölümün önerisiyle Fakülte

Kurulu tarafından düzenlenir ve Senatoca karara bağlanır.

(2) İlgili birimlerde; teorik ve uygulamalı zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer, staj,

uygulama, klinik ve laboratuvar çalışmaları ve inceleme, gezi, ödev, bireysel çalışma, sınava

hazırlanma, alan ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet-bitirme tezi, proje ve benzeri etkinlikler

yer alabilir.

(3) Eğitim-Öğretim programlarında yer alacak zorunlu teorik ve uygulamalı derslerin

yarıyıllara dağılımı, yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim dalının önerisiyle ilgili kurullarca

düzenlenerek Senatonun onayına sunulur. Seçmeli dersler bölüm/anabilim dalının önerisi, ilgili

kurulların kararı ve Senatonun onayıyla açılır veya kaldırılır. Eğitim programlarında görev ala-

cak öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında ilgili kurullarca

düzenlenerek ilan edilir.

(4) Eğitim-Öğretim programındaki toplam ders kredisi AKTS’ne ve Yükseköğretim

Kurulunca diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen

kredi aralığına uygun olarak 300’dür.

(5) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri, bütün öğrenciler

için verilen zorunlu ortak derslerdir. Ayrıca öğrenciler isteğe bağlı olarak beden eğitimi ve

güzel sanat dallarındaki derslerden birini seçmeli ders olarak alabilirler. Bütün bu dersler en

az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.

(6) Haftalık teorik ve uygulama ders saatleri ve sayıları Fakülte Kurulu tarafından dü-

zenlenir ve Dekanlıkça haftalık program yapılarak ilan edilir. Gerekli durumlarda Fakülte Ku-

rulu kararı ile dersler cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

Akademik takvim

MADDE 7 ‒ (1) Fakültenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, en

geç mayıs ayı içinde Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek Senatoya sunulur.

Kayıt şartları ve işlemleri

MADDE 8 ‒ (1) Fakülteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak.

b) O öğretim yılında Fakülteye ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt hakkı kazanmış

olmak.

c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek.

(2) Fakülteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. An-

cak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri

aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir. As-

kerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem

yapılır.

(4) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu bilgi ve belgelerin doğru olmadığı anla-

şılırsa ilgili yönetim kurulu tarafından kayıtları iptal edilir. Söz konusu şahıslara verilen diploma

dâhil tüm belgeler iptal edilerek haklarında gerekli kanuni işlem yapılır.
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Kayıt yenileme ve dondurma
MADDE 9 ‒ (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek kaydını yeniletmek,
ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır.

(2) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci yarıyıl programında
yer alan derslere kaydını yaptırmış olur.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde
öngörülen şartları yerine getirmeyen ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl öğrencilik hak-
larından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Ka-
nunda belirtilen eğitim-öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyen-
lerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin, akademik takvimde belirtilen mazeretli geç
kayıt süresi içerisinde mazeretini belirten dilekçe ile başvurması kaydıyla, kaydının yenilen-
mesine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(4) Kaydını dondurmak isteyen öğrencinin, haklı ve geçerli mazeretini bildirmesi ve
belgelemesi halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kaydı bir veya iki yarıyıl için dondu-
rulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Ders türleri
MADDE 10 ‒ (1) Fakültenin eğitim-öğretim programında aşağıda belirtilen dersler

okutulur:
a) Zorunlu dersler; Fakülte Kurulu tarafından belirlenen ve öğrencinin mutlaka almakla

yükümlü olduğu derslerdir.
b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İl-

keleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleridir. Bu dersler ile ilgili düzenlemeler
ve işlemler Senato kararları doğrultusunda yapılır.

c) Seçmeli dersler; öğrencinin alan içinden veya dışından isteği doğrultusunda seçerek
aldığı derslerdir. Öğrenci bu dersleri, seçmeli ders adı altında açılmış olan dersler arasından
seçer. Öğrenci seçmeli dersleri, öğretim planında yer alan sayıda ve derslerin yer aldığı yarı-
yıllarda almak ve başarmakla yükümlüdür. Anabilim dalları tarafından önerilen seçmeli ders-
lerden hangilerinin açılacağı Fakülte Kurulunda görüşülerek Senatoca kararlaştırılır. Seçmeli
dersler yabancı dilde de açılabilir.

ç) VEHİP eğitimi; Öğrencilerin veteriner hekimlik nosyonu ile ilgili teorik bilgileri ta-
mamlama ve daha fazla uygulama yaparak beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla verilen
eğitimdir. VEHİP ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde düzenle-
nir.

Staj
MADDE 11 ‒ (1) Fakültenin eğitim-öğretim programında altıncı yarıyılını tamamlayan

öğrenciler dokuzuncu yarıyılın başlangıcına kadar, ders ve sınav dönemlerinin dışında, Fakülte
içinde, başka bir kurumda veya mesleki çalışma alanlarında toplam 40 iş günü staj yaparlar.
Staj ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenir.

(2) Öğrenciler staj sonunda hazırlayacakları bir raporu Dekanlığa sunarlar. Dekanlık
tarafından oluşturulan staj komisyonu bu raporları inceler ve yapacakları değerlendirme sonu-
cunda öğrenciyi başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirir. Başarısız olan öğrenciler
stajı tekrarlamak ve değerlendirmeyi başarmak zorundadır.
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Derslere devam

MADDE 12 ‒ (1) Öğrenci teorik derslere ve uygulamalarına devam etmek zorundadır.

Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen veya uy-

gulamalarda başarılı olamayan öğrenci o dersin final sınavına alınmaz. Tekrarlanan teorik ders-

lerde önceki dönemlerde devam şartını yerine getiren öğrenci, ara sınavlara girmek kaydıyla

bu derslere devam etmeyebilir. Ancak, uygulaması olan bir dersi tekrar eden öğrenci, o dersin

uygulamasına yeniden devam etmek zorundadır. Devam durumu, dersi veren öğretim üyesi ta-

rafından, final sınavları öncesinde ilan edilir ve otomasyon sistemine girilir. Devam denetimi

Dekanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

Ders alma

MADDE 13 ‒ (1) Ders alma ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Öğrenci, yarıyıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı veya

başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla, ön şartlı dersler hariç, bulunduğu yarıyıl derslerinden

de alır. Öğrenci, bulunduğu yarıyıldan alacağı derslerin sayısına, alt sınıflardan başarısız ve

devam etmek zorunda olduğu dersler ve ders programını dikkate alarak, danışmanı ile birlikte

karar verir.

b) Bir öğrencinin bir dönemde alabileceği ders toplamı haftada 40 saati geçemez.

c) Kayıt dondurma, uzaklaştırma veya başarısızlık nedeniyle dönem kaybeden veya

ders kaydı yaptırmayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan devam ederler, bir üst

yarıyıldan/yıldan ders alamazlar.

ç) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten ba-

şarısız olan öğrenci, o dersten muaf sayılır.

d) Öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulunun uygun gördüğü hallerde ulusal ve uluslararası

öğrenci değişim programları ile öğrenimlerine başka üniversitelerde devam edebilirler. Ayrıca

öğrenciler, eğitim programlarında yer aldığı takdirde yaygın seçmeli dersler havuzunda bulunan

aynı veya başka birimlerin bölüm/programlarında yer alan dersleri alabilirler.

e) Bazı dersleri almak için Fakülte Kurulunca ön şart belirlenebilir.

Sınav türleri, uygulanması ve değerlendirilmesi

MADDE 14 ‒ (1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı,

muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Söz konusu sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların sayı, kapsam, biçim

ve değerlendirme esasları Fakülte Kurulunca belirlenir. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede

yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce Dekanlıkça tespit ve ilân edilir. Aynı günde

bir yarıyıl programında yer alan derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılır.

b) Final sınavı: Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır.

Final sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulaması olan derslerin uygulama-

larından başarılı olan öğrenciler girebilir.

c) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavına, final sınavına girme hakkına sahip olup da

sınava girmeyen veya girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler girebilir. Bütün-

leme sınavı final sınavı yerine geçer ve ders başarı notunun belirlenmesinde aynı şekilde de-

ğerlendirilir. Bütünleme sınavları, final sınavlarının bitiminden sonra akademik takvimde be-

lirtilen tarihler arasında yapılır.

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                            21 Temmuz 2014 – Sayı : 29067



ç) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrencilere, dilekçe ile başvur-
maları halinde bütünleme sınavlarını takiben bir ay içinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla
tek ders sınav hakkı tanınır. Öğrenciler daha önce alınmamış ya da devam şartı yerine getiril-
memiş bir dersten tek ders sınavına giremez. Tek ders sınavında ara sınav şartı aranmaz ve 100
üzerinden en az 60 alan öğrenci başarılı sayılır.

d) Muafiyet sınavı: Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmayan birimlere yeni kay-
dolan öğrenciler için öğretim yılı başında ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet sınavı
açılabilir. Bu sınav ile ilgili esaslar, Senato tarafından belirlenir.

e) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen
öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara
sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tara-
fından kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde Dekanlık tarafından ilân edilen
gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(2) Birinci fıkrada sayılan sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak
yapılabilir. Sınavların hangi şekilde yapılacağına ve uygulama, proje ve benzeri çalışmaların
nasıl değerlendirileceğine ilgili anabilim dalının/dallarının görüşü alınarak, Fakülte Kurulu ka-
rar verir.

(3) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler Dekanlık tarafından belirlenir ve sınavlardan
en az onbeş gün önce ilân edilir. Öğrenciler sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik
belgeleri ile istenebilecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Gerekli durum-
larda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sınavlar cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

(4) Ara sınav sonuçlarının final sınavları başlamadan en az onbeş gün önce, final sınavı
sonuçlarının ise o dersin bütünleme sınavından bir hafta öncesine kadar ilân edilmesi ve oto-
masyon sistemine girilmesi gerekir. Öğretim elemanları aynı süreler içinde sınav evrakını da
idareye teslim etmek zorundadır.

(5) Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar Dekanlıkça en az iki yıl saklanır.
Sınav notuna itiraz
MADDE 15 ‒ (1) Sınav sonuçları öğrenci işleri otomasyonuna işlenip ilan edildikten

sonra maddi hata dışında not değiştirilmez.
(2) Öğrenci, sınav sonuçlarına; sonuçların ilanından itibaren beş iş günü içerisinde De-

kanlığa/ilgili birim müdürlüğüne maddi hata yönünden itiraz edebilir. Bu itiraz üzerine, sınav
evrakı, ders sorumlusu tarafından incelenir, maddi hata varsa düzeltilir. İtiraz sonucunun en
geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılıp, ilgili birim tarafından yazılı olarak ilgili öğrenciye
ve öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilmesi zorunludur.

(3) Dersin sorumlusu olan öğretim üyesi veya öğretim elemanı; sınav notunda maddi
hata olduğunu tespit etmesi halinde dilekçe ile ilgili birime müracaat ederek, sınav sonuçlarının
ilanından itibaren en geç beş iş günü içerisinde bildirmesi gerekir. İlgili birim not düzeltme
ilgili dilekçeleri bir üst yazı ile öğrenci işleri daire başkanlığına bildirir. Bu tarihten sonra not
düzeltmeleri yapılamaz.

Sınavlarda kopya
MADDE 16 ‒ (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopyaya teşebbüs edenler veya yardım

edenler ile sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği veya yardım ettiği tespit edilen
öğrenciler o sınavdan sıfır (0) almış sayılır ve haklarında, ilgili mevzuat hükümlerine göre
işlem yapılır.
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Ders başarı notu
MADDE 17 ‒ (1) Ders başarı notu; öğrencinin ara sınavı ile yarıyıl sonu sınavlarında

aldıkları puanların birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik
başarı durumunu gösterir. Öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için; yarıyıl sonu veya bü-
tünleme sınavlarında en az 60 puan almak koşuluyla, ara sınavlarının ortalamasının %40'ı ile
yarıyıl sonu veya bütünleme sınav sonuçlarının %60'ının toplamının en az 60 puan olması ge-
rekir. Mezuniyet başarı derecesi aşağıdaki şekilde belirlenir:

a)
Sözel derece Başarı puanları Başarı notu (harfle)
Pekiyi 90-100 A
Çok iyi 80-89 B
İyi 70-79 C
Orta 65-69 D
Geçer 60-64 E
Başarısız 0-59 F
Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalamaları
MADDE 18 – (1) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o

dersin ağırlıklı notudur.
(2) YANO; öğrencinin o yarıyıl kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının

aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki ba-
samak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya
daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir. YANO her yarıyıl
için o yarıyıl sonunda hesaplanır.

(3) GANO; öğrencinin Fakültede eğitim-öğretime başlamasından itibaren aldığı bütün
derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir.
GANO hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.
GANO her yarıyıl sonunda yeniden hesaplanır. Öğrencilerin muaf tutuldukları dersler GANO
hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(4) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibariyle genel ağırlıklı not ortala-
ması mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır.

Başarı denetimi ve ders tekrarı
MADDE 19 ‒ (1) Bir dersten, A, B, C, D, E notlarından birini alan öğrenci o dersi ba-

şarmış sayılır.
(2) Herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci ya da dersi alması gereken yarıyılda al-

mayan öğrenci bu dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Süreleri, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 20 – (1) Öğrenciler Fakültedeki öğrenimlerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü

maddesi ile belirlenen azami öğrenim süresi olan dokuz yıl içinde bitirmek zorundadır. Bu süre
içerisinde öğrenimlerini tamamlayıp mezun olamayan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesinde öngörülen şartları yerine getirmek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt
yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
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yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Öğrenim süresinin hesaplanmasında kayıt
dondurma süreleri dikkate alınmaz, ancak Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğ-
rencilerin bu süreleri öğretim süresinden ve devamsızlıktan sayılır.

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 21 ‒ (1) Öğrencinin aşağıda belirtilen durumlarda Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.
b) Öğrenci tarafından yazılı olarak Fakülteden kaydının silinmesi talebinde bulunul-

ması.
Kayıt dondurma
MADDE 22 ‒ (1) İlgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrenciye bir yarıyıl veya bir

öğretim yılı süreyle izin verilebilir. Bu şekilde izin alan öğrenci, derslere devam edemez ve
öğrencilik haklarından yararlanamaz. İzni biten öğrenci, ayrıldığı yarıyıl başından itibaren öğ-
renciliğine devam eder. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak, daha önce katkı payı ödenmiş
ise iade edilmez.

(2) Öğrencinin kaydının dondurulabilmesi için haklı ve geçerli nedenlerin bulunması
gerekir. Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Sağlık sorunu nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kalması ve bunu üniversite
hastaneleri veya diğer sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı
alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar
dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararıyla ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir yazıyla belgelenmiş olması koşu-
luyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da ağır hastalığı halinde bakacak
başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu
belgelendirmesi ve bu durumun ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilebilir olması.

d) Ekonomik nedenlerle izin talep eden ve bu durumunu belgeleyen öğrencinin, ilgili
yönetim kurulunun izniyle eğitim ve öğretimine ara vermesi.

e) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin veya 18/8/2012 tarihli ve
28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli olarak çıkarma cezası dışındaki hallerin bu-
lunması.

f) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile as-
kere alınması.

g) Öğrencinin tutukluluk hali.
ğ) İlgili birim yönetim kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilecek diğer hallerin

ortaya çıkması.
Yatay ve dikey geçişler, çift anadal ve yandal eğitimi
MADDE 23 – (1) Fakülteye yapılacak yatay ve dikey geçişler, Fakülte ile Üniversitenin

diğer birimlerinin bölüm veya programları arasındaki geçişler, çift anadal ve yandal eğitimi,
24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato kararlarına göre ya-
pılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.
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Diplomalar
MADDE 24 − (1) Bir öğrencinin Fakülteden mezun olabilmesi için, eğitim-öğretim

programında öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, stajını
tamamlamış olması gerekir. Fakültenin eğitim-öğretim programının ilk iki yılında, ilk dört ya-
rıyılında öngörülen tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciye, Fakülteden ayrılmak istemesi
halinde, ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular her-
hangi bir süre ile sınırlı değildir.

(2) Fakültenin eğitim-öğretim programında öngörülen tüm dersleri bu Yönetmelik hü-
kümlerine göre alarak başarıyla tamamlayan öğrenciler veteriner fakültesi diploması ve diploma
eki almaya hak kazanırlar.

(3) Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir. Diplo-
malar Rektör ve Dekan tarafından imzalanır ve Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir.

(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar isteyen öğrencilere, geçici mezuniyet belgesi ve-
rilebilir.

Mezuniyet tarihi ve derecesi
MADDE 25 ‒ (1) Öğrencilerin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavların son

günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler;
tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte
mezun olurlar. Tek ders sınavında başarılı olan öğrenciler hariç, mezuniyetleri bir sonraki aka-
demik yıla taşan öğrencilerin o yarıyıla ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde
öngörülen şartları yerine getirmesi gerekir.

Yarıyıl onur öğrencileri
MADDE 26 ‒ (1) Bir yarıyıl sonunda, daha önce hiç disiplin cezası almamış olmak

kaydıyla, o yarıyıl sonuna kadar alması gereken tüm dersleri alarak başarılı olan ve YANO’su
A olan öğrenciler, yarıyıl yüksek onur öğrencisi; B olan öğrenciler ise yarıyıl onur öğrencisi
olarak tanımlanır. Öğrenciye o yarıyıl sonunda Dekanlıkça yarıyıl yüksek onur/onur öğrencisi
olduğunu gösterir bir belge verilir.

Diploma onur öğrencileri
MADDE 27 ‒ (1) Fakülteden mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış

ve mezuniyet ağırlıklı not ortalaması A olan öğrenciler diploma yüksek onur öğrencisi olarak;
B olan öğrenciler ise, diploma onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye, diploması ile bir-
likte diploma yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir ve diploma ekinde
belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 28 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 5/6/2012 tarihli ve

28314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğ-
retim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 29 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğinden: 
Esas No : 2007/100 
Karar No : 2009/430 
Mal veya Hizmet Satımından Kaçınmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 

numarası yazılı 09/12/2009 tarihli ilamı ile 240/1 maddesi gereğince HÜKMÜN 
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL SÜRE İLE DENETİME TABİ 
TUTULMASINA karar yerilen İvan ve Atanaska oğlu, 1978 doğumlu, Yambol nüfusuna kayıtlı 
DİMİTRİNKA İVANOVA STEFANOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri 
tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 6110 

—— • —— 
Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2012/455 
Karar No : 2014/251 
Marka Hakkına Tecavüz (5833 sayılı kanunla değişik) suçundan Mahkememizin yukarıda 

Esas ve karar numarası yazılı 10/06/2014 tarihli ilamı ile; 
556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 61A/1 maddesi gereğince cezalandırılması 

için mahkememize açılan kamu davasının şikayetten vazgeçme nedeniyle CMK-223/8 maddesi 
gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilen Adil ve Tifa oğlu, 04/10/1965 d.lu, İSMET PELTO 
tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 6109 

—— • —— 
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No: 2013/2033 
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hamza ve Munira oğlu 1975 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan YAHYA KIRMIZI hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 
kamu davasında mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2013/2033 esas, 2014/714 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. 6225 
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Isparta 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2010/266 
KARAR NO : 2013/305 
213 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 28/03/2013 tarihli ilamı ile 359/b-2 maddesi gereğince 18 AY 22 GÜN HAPİS, İNFAZ 
SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/l-a,b,d,e), 3 YIL 1 AY 15 
GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Erol ve Filiz oğlu, 23/11/1982 doğumlu, İzmir, Konak, 
Akıncı mah/köy nüfusuna kayıtlı ARİF ERGÖR tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama 
emri tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 6332 

—— •• —— 
Kemer Sulh Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2010/28 
Karar No : 2013/373 
Davacı : K.H 
Sanık : IVAN KUZOVKOV, Sergey ve Liubov oğlu, 20/05/1983 
  TATARİSTAN doğumlu, 
Suç : Basit Yaralama 
Şuç Tarihi : 22/07/2009 
Şuç Yeri : ANTALYA/KEMER 
Karar Tarihi : 18/09/2013 
Yukarda açık kimlik bilgileri yazılı katılan sanık Ivan Kuzovkov hakkında Basit 

Yaralama suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; katılan 
sanık Ivan’ın, katılan sanıklar Taner ve Kenan’a yönelik atılı suçtan 5237 Sayılı TCK’nın 86/2, 
62, 52 maddeleri gereğince ayrı ayrı 2.000 TL adli para cezası ile cezalandırılarak hakkında 
verilen hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verildiği, yine aynı kararda katılan 
sanıklar Taner ve Kenan’ın da katılan sanık Ivan’a yönelik atılı suçtan 5237 Sayılı TCK’nın 86/2, 
62, 52 maddeleri gereğince ayrı ayrı 2.000 TL adli para cezası ile cezalandırılarak haklarında 
verilen hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verildiği, katılan sanık Ivan Kuzovkov 
bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün katılan sanığa 
ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulmadığı 
taktirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 5245 

—— •• —— 
İzmir Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
EGE Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık 

adresinde bulunmaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 
İş bu karar Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgileye tebliğ 

edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara 
bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar, 
sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılan vekili, kararı veren askeri 
mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri 
mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine bu hususta bi tutanak düzenlenmesi için yapılacak 
bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi 
müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en 
yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle 
Askeri Yargıtay’da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2012/339-Esas ve 2013/736 Müt. Sayılı karar. 
Karar Tarihi : 17.05.2013 
Suç : FİRAR 
Uygulanan K.Md.: AS.CK.66/1-a, 5237 TCK.nun 62, 53/1 (53/1-c) ve 5271 Sayılı 

Kanunun 231/5-8-10. Maddeleri. 
Sanık kimliği : Adem KAYA; Yusuf ve Hatice Oğ. 1990 D.lu, ERZURUM/Oltu    

Ballıca Köyü Nüf. Nfs. Kyt. (TC. Kimlik No: (22453832908) 
Karar : 10 AY HAPİS 5 yıl süre ile 5271 Sayılı Kanunun 231/5-8-10. 

Maddesi gereğince hükmün açıklamasının geri bırakılmasına  
Tanzim Tarihi : 05 Haziran 2014 5246 
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Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2013/1373 
KARAR NO : 2014/83 
HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ : Emrah AYDIN, TC. NO: 31742343322; Kerim ve Sevim 

oğlu, 01.04.1982 doğumlu, Trabzon Sürmene ilçesi Yazıoba 
köyü nüfusuna kayıtlı, İstanbul Sultanbeyli Battalgazi Mah. 
Selçukhan Cad. Sok. No: 35, D:1 adresinde(Güncel adresi ise: 
İstanbul Ümraniye Dumlupınar Mah. Çaldıran sok. no:1/1) 
ikamet eder. 

SUÇ  : FİRAR 
SUÇ TARİHİ : 13.08.2006-21.07.2008 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 21.04.2014 tarihinde yapılan duruşmasında; 
1 – Resmi Gazete’nin 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı nüshasında yayınlanan Anayasa 

Mahkemesinin 05.07.2012 tarih ve 21012/9-103 Esas Karar sayılı kararı ile As.CK'da yer alan 
suçlar yönünden, bu suçtan verilen hapis cezasının ertelenmesine kanuni engel teşkil eden 
As.CK.nın 47. Maddesinin 1. Fıkrasının 4451 sayılı kanunun 12. Maddesi ile değiştirilen "A" 
bendinin 1. ve 2. Cümlelerinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline, aynı şekilde As.CK'da yer 
alan suçlar ile ilgili verilen cezaların adli para cezasına çevrilmesi veya seçenek tedbirlerin 
uygulanmasına kanuni engel teşkil eden 5359 sayılı kanunun 1. Maddesine eklenen AsCK nın Ek-
8. Maddesinin ikinci fıkrasının Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline ve son olarak As.CK'da yer 
alan suçlar ile ilgili olarak 5271 sayılı CMK.nın 231/5,6. Maddelerinde düzenlenen hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulanmasına kanuni engel teşkil eden 5739 sayılı 
kanunu 1. Maddesi ile eklenen As.CK Ek-10. Maddesinin ikinci fıkrasının Anayasaya aykırı 
olduğuna ve iptaline ilişkin kararı üzerine, hükümlü hakkında Adana 6 nci Kolordu K.lığı Askeri 
Mahkememizin 17.04.2009 gün ve 2009/1034-382 E.K. sayılı mahkumiyet ilamı hakkında lehe 
kanun değerlendirmesinin yapılması amacıyla yapılan yargılama NETİCESİNDE; 

Hükümlü Emrah AYDIN’ın 13.08.2006 - 21.07.2008 tarihleri arasında firar suçunu 
işlediği anlaşıldığından eylemine uyan As.C.K' nun 66/1-a maddesi gereğince TAKDİREN BİR 
YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından T.C.K'nın 62/1 nci maddesi 
gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak ON AY HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işleniş özelliğine göre, hükümlü 
hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 50/1 ve 52/2 maddeleri 
uyarınca beher gün karşılığı takdiren 20 TL. hesabı ile adli para cezasına çevrilerek hükümlünün 
NETİCETEN ALTIBİN (6000) TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında 
hükmolunan nihai adli para cezasının hükümlüden bir defada tahsili halinde hükümlünün, ödeme 
güçlüğü çekebileceği ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine 
varıldığından, 5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, Hükümlü hakkında tertip olunan 
nihai adli para cezasının hükümlüden, 24 ayda ve birbirini takip eden 24 eşit taksitte 
ALINMASINA, 

Hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, 
geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı 
yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin hükümlüye İHTARINA, (huzurda 
bulunmayan hükümlüye ihtarat yapılamadı), 

Hükümlünün yargılama sonucunda tekrardan suç işlemeyeceği yönünde olumsuz kanaat 
oluşması nedeni ile 5237 sayılı T.C.K.’nun 51/1-b maddesi ve 5271 sayılı CMK'nun 231/6-b 
maddesi uyarınca sübjektif şartın gerçekleşmediği anlaşıldığından hükümlü hakkında tertip edilen 
cezanın ertelenmesine ve hükümlü hakkında tertip edilen karar hakkında hükmün açıklanmasını 
geri bırakılmasına YER OLMADIĞINA, 

2 - Hükümlünün 21.07.2008 - 05.08.2008 tarihleri arasında yolda, 05.08.2008 - 15.08.2008 
tarihleri arasında tutuklulukta, 02.02.2009 - 06.02.2009 tarihleri arasında adli gözlemde geçirdiği 
sürelerin TCK 63 maddesi gereğince cezalarından MAHSUBUNA, 

Askeri savcının talebine uygun ve temyizi kabil olmak üzere karar verildi. 
İş bu karar duruşma Hâkimi Teğmen Faruk SAVAŞ, iddia makamında Askeri Savcı 

Hâkim Tğm. Hasan ÖZBEK ve tutanak katibi P.Er Mehmet AKTEPE hazır oldukları halde 
HÜKÜMLÜNÜN YOKLUĞUNDA,353 sayılı kanunun 254, 196, 197, 205, 209 ve 212. 
maddeleri uyarınca hüküm yüzüne karşı verilen yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, 
hüküm yokluğunda verilen yönünden hükmün tebliğinden itibaren 1 hafta (7 gün) içerisinde 
mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile askeri mahkeme veya askeri 
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savcılık tutanak katibine kararı temyiz edeceğine dair beyanda bulunabileceği, asker ise bağlı 
bulunduğu veya en yakın askeri komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi ve 
tutukevi müdürlüğüne ya da bizzat Askeri Yargıtay nezdinde sözlü veya yazılı müracaatla temyiz 
yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 
olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 5604 
————— 

ESAS NO : 2013/1075 
KARAR NO : 2013/1113 
SANIK KİMLİĞİ : Cahit USLUER, TC N0:23554550470; Mahmut Haluk ve Sultan 

oğlu, 1990 doğumlu, Çanakkale Biga Hamdibey köy nüfusuna 
kayıtlı. 

SUÇ : FİRAR 
SUÇ TARİHİ : 24.05.2012 - 16.01.2013 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 27.12.2013 tarihinde yapılan duruşmasında; 

Sanık Cahit USLUER'in 24.05.2012 - 16.01.2013 tarihinde firar suçunu işlediği sübuta erdiğinden 
eylemine uyan ASCK'nın 66/1-a maddesi gereğince takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali sebebiyle 5237 sayılı TCK'nun 62 nci maddesi uyarınca 
sanığın cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak ON AY HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işleniş özelliğine göre, sanık hakkında 
tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 50/1 ve 52/2 maddeleri uyarınca 
beher gün karşılığı takdiren 20 TL. hesabı ile adli para cezasına Çevrilerek sanığın NETİCETEN 
ALTIBİN (6000) TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında hükmolunan 
nihai adli para cezasının sanıktan bir defada tahsili halinde sanığın, ödeme güçlüğü çekebileceği 
ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine varıldığından, 5237 sayılı 
TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, sanık hakkında tertip olunan nihai adli para cezasının 
sanıktan, 24 ayda ve birbirini takip eden 24 eşit taksitte ALINMASINA, 

Hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, 
geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para Cezasının, aynı 
yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA, (huzurda 
bulunmayan sanığa ihtarat yapılamadı), 

Sanığın suçlu kişilik yapısı dikkate alınarak yargılama sonucunda tekrardan suçu 
işlemeyeceği yönünde mahkememizde olumsuz kanaat oluştuğundan 5237 sayılı kanunun 51 nci 
maddesi gereğince sanık hakkında tertip olunan nihai cezanın takdiren ERTELENMESİNE YER 
OLMADIĞINA, 

Sanığın suç tarihinden önce kesinleşmiş mahkumiyet hükmünün bulanması ile suçlu 
kişilik yapısı dikkate alınarak yargılama sonucunda tekrardan suçu işlemeyeceği yönünde 
mahkememizde olumsuz kanaat oluştuğundan 5271 sayılı CMK' nun 231/6 maddesine göre sanık 
hakkında tertip olunan karar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin 
uygulanmasına YER OLMADIĞINA, Askeri savcının talebine uygun ve temyizi kabil olmak 
üzere karar verildi. Verilen bu karar duruşma As.Hak.Tğm. Faruk SAVAŞ, iddia makamında 
Askeri Savcı Hâkim Tğm. Hasan ÖZBEK, tutanakta Svl. Me. İbrahim DAL hazır oldukları halde 
SANIĞIN YOKLUĞUNDA, Sanık Müdafinin YÜZÜNE karşı 353 sayılı kanunun 254, 196, 197, 
205, 209 ve 212. maddeleri uyarınca hüküm yüzüne karşı verilen yönünden hükmün yüze karşı 
okunmasından, hüküm yokluğunda verilen yönünden hükmün tebliğinden itibaren 1 hafta (7 gün) 
içerisinde mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile askeri mahkeme 
veya askeri savcılık tutanak kâtibine kararı temyiz edeceğine dair beyanda bulunabileceği, asker 
ise bağlı bulunduğu veya en yakın askeri komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu 
cezaevi ve tutukevi müdürlüğüne ya da bizzat Askeri Yargıtay nezdinde sözlü veya yazılı 
müracaatla temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 
olmakla; 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içersin de kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
 5605 
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Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/322 

KARAR NO : 2014/192 

SANIK KİMLİĞİ  : Şahin PALABIYJK (T.C.Kimlik Nu.:21442985960): İbrahim 

ve Sabira oğlu, 10.10.1985 İskenderun doğumlu. Hatay İli 

İskenderun İlçesi Barbaros Köyü nüfusuna kayıtlı. Suç 

tarihinde; Adana 1.Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevinde başka bir 

suçtan tutuklu veya hükümlü iken terhisli. Hatay-İskenderun 

Meydan Mahallesi 516 Sokak No: 17 adresinde ikamet eder. 

Halen; İzmir- Aliağa T 4 Tipi Kapıl Cezaevinde 

müdürlüğünde başka bir suçtan tutuklu. 

SUÇLAR : 1) Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret Etmek 

  2) Tehdit 

  3) Zincirleme Tehdit  

SUÇ TARİHİ : 08.04.2011 

Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında 31.03.2014 tarihinde yapılan 

duruşmasında; 

1 - Sanık (Ter.) Tnk.Er Şahin PALABIYIK hakkında 08.04.2011 tarihinde Kamu 

Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret Etmek suçunu işlediğinden bahisle eylemine uyan 

5237 sayılı TCK’nun 125/3-a maddesi uyarınca cezalandırılması iddia ve talebiyle kamu davası 

açılmış ise de; yapılan yargılama sırasında sanığa isnat olunan Kamu Görevlisine Karşı 

Görevinden Dolayı Hakaret Etmek suçu ile ilgili sanığın müsnet suç tarihinde (08.04.2011) asker 

kişi sıfatını haiz olmadığının İzmir Asker Hastanesi Sağlık Kurulunca düzenlenen 16.8.2013 tarih 

ve 8710 numaralı TSK Sağlık Kurulu Raporu ile tespit edildiği; sanığın işlediği iddia edilen suçun 

askerî bir suç olmadığı ve askerî bir suça da bağlı bulunmadığı, sanığın Kamu Görevlisine Karşı 

Görevinden Dolayı Hakaret Etmek suçundan dolayı Askerî Mahkemede yargılanmasını gerektiren 

ilginin kalktığı ve sanık hakkında müsnet suçtan dolayı yargılama yapmak görev ve yetkisinin 

Adana Sulh Ceza Mahkemesjne ait olduğu anlaşıldığından 353 SK’nun 9, 17 ve 19 ncu maddeleri 

uyarınca mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, 

Sanığın müsnet suçtan dolayı eylemine uyan 5237 sayılı TCK' nın 125/3-a maddesi 

uyarınca yargılanması maksadıyla dava dosyasının hükmün kesinleşmesini müteakip 5271 sayılı 

CMK’nun 12/1 maddesi uyarınca asıl görevli ve yetkili mahkeme olan Adana Sulh Ceza 

Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 

2 - Sanık (Ter.) Tnk. Er Şahin PALABIYIK hakkında 08.04.2011 tarihinde Tehdit suçunu 

işlediğinden bahisle eylemine uyan 5237 sayılı TCK' nın 106/1' inci maddesi (son cümlesi) 

uyarınca cezalandırılması iddia ve talebiyle kamu davası açılmış ise de; yapılan yargılama 

sırasında sanığa isnat olunan Tehdit suçu ile ilgili sanığın müsnet suç tarihinde (08.04.2011) asker 

kişi sıfatını haiz olmadığının İzmir Asker Hastanesi Sağlık Kurulunca düzenlenen 16.8.2013 tarih 

ve 8710 numaralı TSK Sağlık Kurulu Raporu ile tespit edildiği; sanığın işlediği iddia edilen suçun 

askerî bir suç olmadığı ve askerî bir suça da bağlı bulunmadığı, sanığın Tehdit suçundan dolayı 

Askerî Mahkemede yargılanmasını gerektiren ilginin kalktığı ve sanık hakkında müsnet suçtan 

dolayı yargılama yapmak görev ve yetkisinin Adana Sulh Ceza Mahkemesine ait olduğu 

anlaşıldığından 353 SK'nun 9, 17 ve 19 ncu maddeleri uyarınca mahkememizin 

GÖREVSİZLİĞİNE, 

Sanığın müsnet suçtan dolayı eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nun 106/1' inci maddesi 

(son cümlesi) uyarınca yargılanması maksadıyla dava dosyasının hükmün kesinleşmesini 
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müteakip 5271 sayılı CMK'nun 12/1 maddesi uyarınca asıl görevli ve yetkili mahkeme olan 

Adana Sulh Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 

3 - Sanık (Ter.) Tnk.Er Şahin PALABIYIK hakkında 08.04.2011 tarihinde Zincirleme 

Tehdit suçunu işlediğinden bahisle eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nun 43/2 ve 106/1' inci 

maddesi (son cümlesi) uyarınca cezalandırılması iddia ve talebiyle kamu davası açılmış ise de; 

yapılan yargılama sırasında sanığa isnat olunan Zincirleme Tehdit suçu ile ilgili sanığın müsnet 

suç tarihinde (08.04.2011) asker kişi sıfatını haiz olmadığının İzmir Asker Hastanesi Sağlık 

Kurulunca düzenlenen 16.8.2013 tarih ve 8710 numaralı TSK Sağlık Kurulu Raporu ile tespit 

edildiği; sanığın işlediği iddia edilen suçun askerî bir suç olmadığı ve askerî bir suça da bağlı 

bulunmadığı, sanığın Zincirleme Tehdit suçundan dolayı Askerî Mahkemede yargılanmasını 

gerektiren ilginin kalktığı ve sanık hakkında müsnet suçtan dolayı yargılama yapmak görev ve 

yetkisinin Adana Sulh Ceza Mahkemesine ait olduğu anlaşıldığından 353 SK' nun 9, 17 ve 19 ncu 

maddeleri uyarınca mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, 

Sanığın müsnet suçtan dolayı eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nun 43/2 ve 106/1' inci 

maddesi (son cümlesi) uyarınca yargılanması maksadıyla dava dosyasının hükmün kesinleşmesini 

müteakip 5271 sayılı CMK’nun 12/1 maddesi uyarınca asıl görevli ve yetkili mahkeme olan 

Adana Sulh Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 

Askeri Savcılığın talebine uygun SANIĞIN YOKLUĞUNDA karar verildi. Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasının 03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı kanunun 16' ncı maddesi ile değişik 

40' ıncı ve 353 sayılı kanunun 209' uncu maddesi âmir hükmü uyarınca temyiz isteminin karar 

veya hükmün sanığa tebliğinden itibaren BİR HAFTA İÇERİSİNDE olacağı, teşkilatında Askerî 

Mahkeme kurulan Kıta Komutanı veya Askerî Kurum Amiri için temyiz süresinin hükmün 

gerekçesiyle birlikte tebliği tarihinden başlayarak BİR HAFTA olduğu, Askerî Savcı için temyiz 

süresinin karar veya hükmün tefhiminden itibaren BİR HAFTA olduğu, taraflara temyiz isteminin 

Askerî veya Sivil Adlî Makamlara, asker kişiler yönünden en yakın Askerî Birlik Komutanlığına 

veya Askerî Kurum Amirliğine sözlü veya yazılı müracaatla yapılacağı, tarafların bu şekilde 

Askerî Yargıtay'da hükmü temyiz etme haklarının bulunduğu açıklandı, temyiz hakkının 

kullanılmasına ilişkin olarak belirtilen BİR HAFTALIK sürenin hak düşürücü süre olduğu, 

dolayısıyla BİR HAFTALIK sürenin geçirilmesi hâlinde temyiz hakkının sona ereceği hususu ile 

kanun yol ve süresi anlatıldı, usulen tefhim edildi. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 

olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 5601 

————— 

ESAS NO : 2013/1024 

KARAR NO : 2014/120 

HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ : Selçuk KAĞNI (TC NO: 47017331826); İsmail ve Gülten 

oğlu, 28.07.1987-Kadıköy doğumlu, İstanbul İli Zeytinburnu 

İlçesi Merkezefendi Mahallesi nüfusuna kayıtlı. 

SUÇ : FİRAR 

SUÇ TARİHİ : 22.08.2009 - 16.01.2010 

Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında 06.03.2014 tarihinde yapılan 

duruşmasında; Resmi Gazete’nin 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı nüshasında yayınlanan 

Anayasa Mahkemesinin 05.07.2012 tarih ve 21012/9-103 Esas Karar sayılı kararı ile As.C.K.'da 
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yer alan suçlar yönünden, bu suçtan verilen hapis cezasının ertelenmesine kanuni engel teşkil 

eden As.CK.nın 47. Maddesinin 1. Fıkrasının 4451 sayılı kanunun 12. Maddesi ile değiştirilen 

"A" bendinin 1. Ve 2. Cümlelerinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline, aynı şekilde As.CK'da 

yer alan suçlar ile ilgili verilen cezaların adli para cezasına çevrilmesi veya seçenek tedbirlerin 

uygulanmasına kanuni engel teşkil eden 5359 sayılı kanunun 1. Maddesine eklenen As.CK nın 

Ek-8. Maddesinin ikinci fıkrasının Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline ve son olarak As.CK'da 

yer alan suçlar ile ilgili olarak 5271 sayılı CMK.nın 231/5,6. Maddelerinde düzenlenen hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulanmasına kanuni engel teşkil eden 5739 sayılı 

kanunu 1. Maddesi ile eklenen AsCK Ek-10. Maddesinin ikinci fıkrasının Anayasaya aykırı 

olduğuna ve iptaline ilişkin kararı üzerine, hükümlü hakkında Adana 6 nci Kolordu K.lığı Askeri 

Mahkememizin 29.06.2010 gün ve 2010/1496-556 E.K. sayılı mahkumiyet ilamı hakkında lehe 

kanun değerlendirmesinin yapılması amacıyla yapılan yargılama NETİCESİNDE; 

Hükümlü Selçuk KAĞNI'nın 22.08.2009-16.01.2010 tarihleri arasında firar suçunu 

işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.Cz.K.nun 66/1-a maddesi uyarınca TAKDİREN BİR 

YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün duruşmadaki iyi hali sebebiyle 5237 sayılı TCK'nun 62 nci maddesi 

uyarınca hükümlünün cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işlenişindeki diğer özellikler dikkate 

alınarak, sanık hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 50/3, 50/1-a 

ve 52/2'nci maddeleri gereğince beher gün karşılığı takdiren 20 TL. hesabı ile adli para cezasına 

çevrilerek hükümlünün NETİCETEN ALTI BİN (6.000) TL. ADLİ PARA CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında 

hükmolunan nihai adli para cezasının sanıktan bir defada tahsili halinde hükümlünün, ödeme 

güçlüğü çekebileceği ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine 

varıldığından, 5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, hükümlü hakkında tertip olunan 

nihai adli para cezasının hükümlüden, 20 ayda ve birbirini takip eden 20 eşit taksitte 

ALINMASINA, 

Hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, 

geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı 

yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA, 

Hükümlü hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına 

yasal imkansızlık nedeniyle YER OLMADIĞINA, 

Askeri Savcılığın talebine uygun hükümlünün YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara 

karşı 353 sayılı kanunun 195-196 nci ve 197. maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya 

ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209 ncu maddesi uyarınca 

1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise 

bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe 

ile askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine kararı temyiz edeceğine dair yapılacak 

bir beyan ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen 

tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 

olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 5602 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI - KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğümüz kül dağına ait bant sistemlerinin 

AG pano ve koruma elemanlarının değişimi ve kumanda kontrol sisteminin PLC ve SCADA 

tabanlı olarak düzenlenmesi işini kapsamaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/85442 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 - 0274 638 31 05  

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğümüz kül dağına ait bant sistemlerinin AG 

pano ve koruma elemanlarının değişimi ve kumanda 

kontrol sisteminin PLC ve SCADA tabanlı olarak 

düzenlenmesi işini kapsamaktadır. Hizmet Alımı 

b) Teslim yeri : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) Teslim tarihi : Firmalar işin süresini tekliflerinde 180 takvim gününü 

aşmayacak şekilde belirteceklerdir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

b) tarihi ve saati : 04.08.2014, saat 14.00  

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 50,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 04.08.2014 tarihi, saat 14:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 6603/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 
Bingöl İl Encümeninden: 

Bingöl İli, Yedisu İlçesinde, Kurban Madencilik İnş. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından terk 
edilen Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 490,89 hektarlık alanın arama hakkının verilerek 
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre ruhsatlandırılmalarına 
ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan Jeotermal Kaynak 
Sahası, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama 
Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi 
hükümlerine göre Açık Teklif Arttırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır. 

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Bingöl İl Özel İdaresi hizmet binasının 2. katında 
bulunan İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde Bingöl İl 
Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nde görülebilir. 

ARAMA SAHASI OLARAK İHALE EDİLEREK RUHSATLARDIRILACAK SAHA 

İhale Edilerek 
Ruhsatlandırılacak Saha 

CİNSİ 
Muhammen 

Bedeli 
Geçici 

Teminat 
İhale Tarihi 

ve Saati 

Yedisu İlçesi Sahası 
Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 
15.000,00 TL 1.500,00 TL 

06.08.2014 
14:00 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için; 

a - Gerçek Kişiler; 
1 - Nüfus cüzdan sureti 
2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile varsa e-posta adresi, 
3 - Noterden onaylı imza beyannamesi  
4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)  
6 - İhale dokümanının alındığına dair 200.-TL’lik makbuz. 
7 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu 
b - Tüzel Kişiler; 
1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi, 
2 - Vergi Levhası (onaylı), 
3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri, 
4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak 

sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine 
sunmaları gerekmektedir. 

6 - Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat 
mektubu. 

7 - İhale dokümanının alındığına dair 200.-TL’lik makbuz. 
İhale dökümanı Yenişehir Mahallesi adresinde bulunan Bingöl İl Özel İdaresi İmar ve 

Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden temin edilecektir. İstekliler istenen belgeleri ihale günü en 
son saat 14:00’e kadar dilekçe ile birlikte İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir. 
İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon 
huzurunda hazır bulunacaklardır. 

İlan olunur. 
İHALE EDİLECEK ARAMA SAHASI KOORDİNATLARI 
Bingöl İli, Yedisu İlçesi, Jeotermal Kaynak Arama Sahası Koordinatları 
Pafta No : J45a1 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI: 

Poligon No:1 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 630131 631100 632657 633372 634042 633553 632141 

Yukarı (X) 4367308 4368077 4366692 4365099 4364356 4363831 4365479 

 6557/1-1 
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DEĞİRMEN ÇEVRE ZIRHI PLAKALARININ İMALİ İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05  Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta  

    adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

A - a) Dosya No : 2014/51 

b) Niteliği, türü ve miktarı : DEĞİRMEN ÇEVRE ZIRHI PLAKALARININ İMALİ, 

2 KALEM, 2500 ADET (95.650 KG), 2500 ADET 

(95.650 KG) 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 2 (iki) aydır. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 12/08/2014 Salı Günü   Saat: 14.00 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin  

    yatırılacak yer : Ziraat Bankası Afşin Şubesi 

Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40 

Vakıfbank Afşin Şubesi 

Hesap No : TR870001500158007287757271 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale günü saat 14ºº’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 6533/1-1 
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TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Bağcılar Belediye Başkanlığından: 

İhale Konusu : Taşınmaz Kiralanması (Yeni Mahalle, Dökümcüler 

Caddesi, No: 8 Adresinde bulunan Halk Sarayı 

içerisindeki Gül Salonunun Kiraya Verilmesi) 

İhale Tarih ve Saati : 31.07.2014/10:00 

İlgili Müdürlük/Birim : Plan ve Proje Müdürlüğü 

İlgili Adres : Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, 

Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, No: 1 Bağcılar/ 

İSTANBUL 

İlgili Telefon : 0212 410 06 35 

İlgili Fax : 0212 410 06 14 

İlgili E-Posta : planproje@bagcilar.bel.tr 

İhalenin Yapılacağı Yer : Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

İhale Türü : Taşınmaz Kiraya Verilmesi 

İhale Usulü : Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi) 

Niteliği ve Miktarı : Bina/Halk Sarayı - Gül Salonu (Lokanta, Düğün ve 

Toplantı Salonu) 

Hizmetin Yapılacağı Yer/ 

Teslim Yeri : Yeni Mahalle, Dökümcüler Caddesi, No: 8 Bağcılar/ 

İSTANBUL 

İlan Metni : 

1) Encümen Kayıt No : 3880 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler : 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Bağcılar 

c) Mahallesi : Yeni Mahalle 

d) Cinsi : Bina/Halk Sarayı 

e) Pafta : - 

f) Ada : 3180 

g) Parsel : 7 

h) Otopark : Yok 

3) Adres : Bağcılar İlçesi, Yeni Mahalle, Dökümcüler Caddesi, 

No: 8 

4) Aylık Muhammen Kira Bedeli : 25.000,00 TL + KDV 

5) Geçici Teminat : 9.000,00 TL + KDV 

6) İhale İştirak Teminatı : 100.000,00 TL 

7) Harçlar ve Vergiler : Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya aittir. 

8) İhale Tarihi ve Saati : 31.07.2014/10:00 

9) İhalenin Yapılacağı Yer : Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

10) İhale Usulü : Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi) 

11) İhale Şartnamesi : Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya 

aynı yerde görülebilir. Güneşli Mahallesi, Kirazlı 

Caddesi, No: 1 Bağcılar/İSTANBUL 

12) Şartname Bedeli : 250,00 TL + KDV 
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13) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler : 

a) Nüfus cüdan sureti ve ikametgah belgesi ya da T.C. kimlik numarasını ihtiva eden 

"Nufüs Cüzdanı" 

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat 

c) Vekaleten katılınması halinde Noter tastikli Vekaletname 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş noter tastikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler) 
e) Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler) 

f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 

taşımak ve Türkiye’de adres beyanı 

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi 
h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi (Tüzel 

Kişiler) 

i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

14) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Plan ve Proje Müdürlüğüne (Bağcılar Belediye 
Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, No:1 Bağcılar/ 

İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir, 

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İkinci İhale İhalenin Yapılmaması : İstekli Olmaması ve Komisyonca verilen tekliflerin 

yeterli bulunmaması halinde İkinci İhale; 
14/08/2014 Perşembe Saat;10:00'da yapılacaktır. 

Üçüncü ihale İhalenin Yapılmaması : İstekli Olmaması ve Komisyonca verilen tekliflerin 

yeterli bulunmaması halinde Üçüncü İhale; 

28/08/2014 Perşembe Saat;10:00'da yapılacaktır. 

  6550/1-1 

—— • —— 
SONUÇLANAN İHALE DUYURUSUDUR 

Erenler Belediye Başkanlığından: 

1 - İHALE KONUSU : Gayrimenkul Satışı 

2 - İHALE USULÜ VE TARİHİ : Kapalı Teklif Usulü - 08.07.2014 

3 - TAHMİNİ BEDEL : 2.615.957,98,-TL. 

4 - İHALE BEDELİ : 2.650.000,00,-TL. 
5 - ALICININ ADI VE ADRESİ : Günaltan ABANOZ - Ulucami Mh. Adapazarı Cd. 

No: 140 Alifuatpaşa/SAKARYA 

6 - TOPLAMTEKLİF ADEDİ : 1 

7 - GEÇERLİ TEKLİF ADEDİ : 1 

  6316/1-1 

—— • —— 
ÖN YETERLİK İLANI 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

1 Kalem Mamul Mal Alımı (Diş Üniti) işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. 

Maddesinin (f) bendi kapsamında, anılan kanunun geçici 4. Maddesine göre 30/12/2003 tarih ve 

25332 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2003/6554 sayılı kararnamenin 19. Maddesine göre 

belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir.  

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/86465 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı PK 

27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE 
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b) Telefon ve faks numarası : (342)360 11 85-(342) 360 17 01 

c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının 

   görülebileceği internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Mamul Mal Alımı (Diş Üniti) 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Üniversite Bulvarı PK 27310 Şehitkamil/ 

GAZİANTEP/TÜRKİYE 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşme Tarihi itibariyle 60 gün  

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Yönetim Birimi 

b) Tarihi ve saati : 07/08/2014 - 10:00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Ön Yeterlilik Şartnamesi Madde 

7.1’den görülebilir 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Ön Yeterlilik Şartnamesi 7.4’ ten 

görülebilir. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Ön Yeterlilik Şartnamesi 7.5’ den 

görülebilir. 

4.4. Benzer İş. Bu madde boş bırakılmıştır. 

5 - İhale yerli yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 

100,00 TL (Yüz Türk Lirası) ve ihale dokümanı 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı Gaziantep 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı PK 27310 

Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Gaziantep 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı PK 27310 

Şehitkamil/GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

9 - Söz konusu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (f) bendi 

kapsamında, anılan kanunun geçici 4. Maddesine göre 30/12/2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan 2003/ 6554 sayılı kararnamenin 19. Maddesine göre belli istekliler arasında 

ihale usulüyle ihale edilecektir. 6606/1-1 
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADRES VE NUMARALAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE 

SABİT TANITIM NUMARALI MEYDAN, BULVAR, CADDE, SOKAK, KÜME EV 

LEVHALARI VE NUMARATAJ (ADRES) HARİTALARININ DIŞ KAPI LEVHASI 

ÜRETİMİ VE MONTAJI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

1 - İDARENİN 

A) ADRESİ : CUMHURİYET BULVARI NO: 1 Kat: 4 

KONAK/İZMİR 

B) TELEFON NUMARASI : 0232 293 1530 

FAKS NUMARASI : 0232 293 3639 

C) ELEKTRONİK POSTA ADRESİ : satinalma@izmir.bel.tr 

2 - İHALE KONUSU HİZMETİN 

A) NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI : 2 (İKİ) KISIM TOPLAM 10 (ON) HİZMET 

KALEMİ 

B) İŞİN YAPILACAĞI YER : 1. KISIM: 30 (OTUZ) İLÇE VE BAĞLI 

MAHALLELER İLE İDARENİN BELİRLEYECEĞİ 

YERLER 

  2. KISIM: 30 (OTUZ) İLÇE VE BAĞLI 

MAHALLELER İLE İDARENİN BELİRLEYECEĞİ 

YERLER 

C) İŞİN SÜRESİ : İşin süresi, 

  1. KISIM: İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN 

İTİBAREN 50 (ELLİ) TAKVİM GÜNÜDÜR. 

  2. KISIM: İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN 

İTİBAREN 50 (ELLİ) TAKVİM GÜNÜDÜR.  

3 - İHALENIN 

A) YAPILACAĞI YER : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATIN 

ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE ODASI 

KAT:4 (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat: 4 Oda 

No:429 Konak/İZMİR) 

B) TARİHİ - SAATİ : 05.08.2014 Saat: 10:00 

C) İHALE USULU : 19/10/2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan "Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 

2'inci maddesi kapsamında yapılacak mal ve 

hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslar 

hakkında karar’ın 17. maddesine göre Açık İhale 

Usulü ile.  

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK 

DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER: 

4.1. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER: 

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

belgesi 

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

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

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

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki 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. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; Daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş 

tek bir sözleşmeye bağlı olarak sokak veya dış kapı levhalarının üretimi, montajı veya numarataj 

verilerinin, adres ve numaralama yönetmeliği esasları doğrultusunda toplanarak veri biçimine 

göre bilgisayar ortamına girilmesi ve haritalarla ilişkilendirilmesi ile birlikte yol ve yol donanım 

verilerinin sahadan toplanarak haritalara işlenmesi ve yol ve bina bilgilerinin sayısal kameralar ile 

fotoğraflarının çekilmesi ve tüm sözel geometrik verilerin veri tabanına aktarılarak CABS ile 

bütünleştirilmesi işleri ayrı ayrı veya bir arada kabul edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması 

7.1. İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve 100-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı 

aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı (Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat:4 No: 425 Konak/İZMİR) adresine elden teslim 

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

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

kısmi teklif verilebilir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 6521/1-1 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 21 Temmuz 2014 – Sayı : 29067 

 

KARAYOLU İLE PANCAR NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR 

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından: 

KARAYOLU İLE PANCAR NAKLİYESİ hizmet alım ihalesi kapalı zarfta teklif alma 

esasına göre T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt numarası : 2014/79703 

1 - İdarenin  

a) Adresi : CUMHURİYET CADDESİ TURHAL/TOKAT  

b) Telefon ve faks numarası : 356 2753530 - 356 2753539  

c) Elektronik posta adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr  

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) :  

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamıza bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar 

Kantarları Silo sahalarından Fabrikamıza taşınacak 

475.000 Ton Pancarın Karayolu ile Nakliyesi. 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

ve Bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar Kantarları.  

c) İşin süresi : Fabrika Tarafından verilecek programa göre  

3 - İhalenin 

a) yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası  

b) Tarihi ve saati  : 06/08/2014 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

Belgesi; 

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

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. 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,  

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili 

mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Karayolu taşıma 

yönetmeliğinde belirlenen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu 

belgeler C2,L1-L2,R1-R2, ve K1.'dir.) 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi, 

4.1.2.2. 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. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
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4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge  

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

kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri  

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin her bir kısım için Yüzde Otuz: %30 oranından az olmamak üzere, ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,  

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu  

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 

miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu 

işler 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 

Kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

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

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Birim Fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale bırakılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim 

günüdür.  

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

Diğer hususlar: 

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ 

KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR. 6485/1-1 
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GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ V. KISIM DOĞALGAZ BAĞLANTI VE 

DAĞITIM HATTI İŞİ, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından: 

Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep 

Organize Sanayi Bölgesi V. Kısım Doğalgaz Bağlantı ve Dağıtım Hattı İşi, açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : I. Organize sanayi Bölgesi 83120 nolu Cad. No. 7 

Şehitkamil/GAZİANTEP  

b) Telefon ve Faks Numarası : Tlf: 0342- 337 11 01 - 09   Fax: 0342- 337 13 71 

c) Elektronik Posta Adresi : ihale@gaosb.org, doganunverdi@gaosb.org 

2 - İhale Konusu Yapım İşinin 

a) Niteliği Türü ve Miktarı : Gaziantep 5. Kısım OSB Doğalgaz Bağlantı ve Dağıtım 

Hattı Yapım İşi’dir. 

b) Yapılacağı Yer : 5. Kısım Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 

c) İşin Süresi : 210 gün 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : I. Organize Sanayi Bölgesi 83120 nolu Cad. No. 7 

Şehitkamil/GAZİANTEP  

b) Tarih ve Saati : 26.08.2014 Saat: 11:00 

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 

YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresini de içeren İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye 

katılım dilekçesi. 

b) Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4) İş deneyim belgesi (Yüklenici İş Bitirme, Yüklenici İş Durum, Alt Yüklenici İş 

Bitirme) 

İsteklinin iş deneyim belgeleri, son 5 yıl içinde teklif bedeli kadar iş bitirmiş ve tek 

kalemde teklif bedelinin minimum %50’si oranında DOĞALGAZ BAĞLANTI VE DAĞITIM 

HATTI yapım işi bitirmiş ya da en az %80’ini tamamlamış olma şartlarına uygun olmalıdır.  

5) İdari şartname belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait noter onaylı taahhütname 

c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Teklif edilen bedelin en az %25’i oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form 

örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili 

bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az 

iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 
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2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumunu gösterir, idari şartname ekindeki form 

örneğine uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi. 

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

e) Yapım işleri ihale uygulama yönetmeliğinin 52. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç 

olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birinin 

taşınmadığına dair yazılı taahhütname. 

f) Teklif bedelinin %3’ü oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak idare adına alınacak geçici teminat. 

g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 

son teklif verme tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı. 

h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme 

tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı. 

ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli. 

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 

10.00‘ a kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ‘ne verileceği gibi iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki 

gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımaları yanında 

ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “apostille” 

kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı 

bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye ‘de Dışişleri 

Bakanlığınca onaylı olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur.  

6 - İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı 

adreslerinde görülebilir veya 5.000 TL karşılığı Gaziantep Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

8 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabii değildir. İhale 

komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini 

değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine 

yapmakta serbesttir. 6537/2-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Samsun-Havza Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım Makinaları İhtisas OSB Müteşebbis 

Heyet Başkanlığından:  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Samsun-Havza Tarımsal Ürün İşleme ve 

Tarım Makinaları İhtisas OSB alanına ait yol, kanalizasyon, içmesuyu, yağmursuyu ve Telekom 

altyapı şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların 

her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma 

usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Havza Ticaret ve Sanayi Odası Belediye Sarayı Şehir 

Kulübü Üstü Kat: 2 Havza/SAMSUN  

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Samsun-Havza Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım 

Makinaları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanına ait 

yol, kanalizasyon, içmesuyu, yağmursuyu ve Telekom 

altyapı şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım 

işi 

b) Yapılacağı yer : Havza / SAMSUN 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2014 B.F. ile) : 13.566.700.-TL 

f) Geçici Teminatı : 949.669.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154   8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 12/08/2014 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
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b - Anahtar Teknik Personel 

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 

teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.  

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

İ) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen 

veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 
5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Havza 

Ticaret ve Sanayi Odası Belediye Sarayı Şehir Kulübü Üstü Kat: 2 Havza/SAMSUN adreslerinde 

görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 6541/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurularda Gerekli Belgeler: 

Başvuru Dilekçesi, 

Özgeçmişi, 

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, 

Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım, 

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Açıklama 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Uluslararası 

İlişkiler 
Profesör 1 

Uluslararası Hukuk, Avrupa Birliği 

Hukuku alanlarında çalışmalar 

yapmış olmak. 

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler 

Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.  6598/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİK 

2013 yılı gayri safi geliri 442.141,76.-TL. olan ikinci sınıf Bergama Birinci Noterliği 

09.09.2014 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan 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 ilan olunur. 

 6562/1-1 

————— 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2013 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf İstanbul Yedinci 

Noterliği 10.09.2014 ve Bakırköy Kırkikinci Noterliği 12.09.2014 tarihlerinde yaş tahdidi 

nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan 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 ilan olunur. 

 

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ 

1 - BAKIRKÖY KIRKİKİNCİ NOTERLİĞİ 853.163,70.-TL. 

2- İSTANBUL YEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.075.881,23.-TL. 

 6563/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Helin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Mardin İli, Midyat İlçesi, N46b-07b-3d pafta, 934 ada, 1 parsel üzerindeki 751424 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5509 Ticaret Sicil No ile Mardin 

Ticaret Odasına kayıtlı 997 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Helin Yapı Denetim Ltd. Şti. 

ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Gazi YILDIZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:20945, Oda Sicil No:36639), Kazım AKSOY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:17335, Oda Sicil No:47892), sorumlu denetim elemanları Gazi YILDIZ 

(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20945, Oda Sicil No:36639), 

Şeyhmus SAVUNCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20590, Oda 

Sicil No:31092), Murat YOLAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:12648, Oda Sicil No:25928), Rıdvan KAYA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:18704, Oda Sicil No:33134), Serkan SAĞLAM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No:84915) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 

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 11.07.2014 tarihli ve 5790 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6548/1/1-1 

————— 

Akka Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, K34C05B4B pafta, 2768 ada, 4 parsel üzerindeki 928874 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 38322 Ticaret Sicil No ile Kayseri 

Ticaret Odasına kayıtlı 1557 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akka Yapı Denetim Ltd. 

Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Naci BEKTAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:22318, Oda Sicil No: 9568), Filiz KOCAKAYA (Mimar, Kontrol Elemanı, Sicil 

No:39057) sorumlu denetim elemanları Mustafa İLHAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:19274, Oda Sicil No:7352), Ömer AYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:21783, Oda Sicil No: 46816) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 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 11.07.2014 tarihli ve 5791 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6548/2/1-1 

————— 

Hunat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, 40-47 pafta, 818 ada, 10 parsel üzerindeki 787519 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35597 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret 

Odasına kayıtlı 985 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hunat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

kuruluş ortağı veya yetkilisi Zeynep Sıla CİNGİTAŞ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:41158), Gülçin DEMİRTAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18019, Oda 

Sicil No:33420) sorumlu denetim elemanları Reşat TÜRKMENOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17636, Oda Sicil No: 22730), Gülçin DEMİRTAŞ (Mimar, 
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Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18019, Oda Sicil No:33420) ve Nihat KOÇOĞLU’nun 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88033) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 

8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 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 11.07.2014 tarihli ve 5792 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6548/3/1-1 

————— 

Özay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Konya İli, Ereğli İlçesi, 176 ada, 15 parsel üzerindeki 903262 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (c) ve (g) bentleri, Yapı 

Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1.fıkrası ile 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6005 Ticaret Sicil No ile Konya Ereğli Ticaret 

Odasına kayıtlı 1732 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Mürşit KARA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:23286, Oda Sicil No: 15909), sorumlu denetim elemanları Mustafa Mürşit 

KARA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23286, Oda Sicil No: 

15909), Derya BOZKURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20298, Oda Sicil 

No:58722) ve Sabri BAŞYEMENİCİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:23356) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 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 11.07.2014 tarihli ve 5793 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6548/4/1-1 

————— 

Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1860 ada, 303 parsel üzerindeki 688337 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve 3. maddesi ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 49421 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 48nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş. ile kuruluş ortağı veya 

yetkilisi Maksut KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:766, Oda Sicil 

No:16776),Behçet ERDOĞDU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5105, Oda 

Sicil No:16398), Nejdet ELPEN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:978, Oda Sicil No:10954), Ferruh GENÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:781, Oda Sicil No:8614), Mehmet İskender TANAYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:754, Oda Sicil No:34118), Mehmet GÜVEN (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:95, Oda Sicil No:12116), Hulusi TURAN 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:755, Oda Sicil No:34719), Ahmet 

KAFA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:94, Oda Sicil No:10924) sorumlu 

denetim elemanları Behçet ERDOĞDU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5105, 

Oda Sicil No: 16398), Mehmet İskender TANAYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 754, Oda Sicil No: 34118), Maksut KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 766, Oda Sicil No: 16776) ve Cüneyt ŞENGÜL’ün (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58494) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 
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gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden itibaren başlatılması,  

Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 16.03.2013 tarihli ve 

28589 sayılı Resmi Gazete ilanı 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 11.07.2014 tarihli ve 5794 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6548/5/1-1 

————— 

Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 2810 ada, 6 parsel üzerindeki 691026 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve 3. maddesi ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 49421 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 48nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş. ile kuruluş ortağı veya 

yetkilisi Maksut KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:766, Oda Sicil 

No:16776),Behçet ERDOĞDU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5105, Oda 

Sicil No:16398), Nejdet ELPEN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:978, Oda Sicil No:10954), Ferruh GENÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:781, Oda Sicil No:8614), Mehmet İskender TANAYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:754, Oda Sicil No:34118), Mehmet GÜVEN (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:95, Oda Sicil No:12116), Hulusi TURAN 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:755, Oda Sicil No:34719), Ahmet 

KAFA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:94, Oda Sicil No:10924) sorumlu 

denetim elemanları Behçet ERDOĞDU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5105, 

Oda Sicil No: 16398), Mehmet İskender TANAYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 754, Oda Sicil No: 34118), Maksut KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 766, Oda Sicil No: 16776) ve Cüneyt ŞENGÜL’ün (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58494) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden itibaren başlatılması,  

Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 16.03.2013 tarihli ve 

28589 sayılı Resmi Gazete ilanı 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 11.07.2014 tarihli ve 5795 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6548/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B2B pafta, 585 ada, 7 parsel üzerindeki 546048 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2605 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy 

Ticaret Odasına kayıtlı 737 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti. 

ile sorumlu denetim elemanları Gülçin Pürnur ÖCAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:10918, Oda Sicil No:13085), Hasan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:10568, Oda Sicil No:14691), Süleyman AYGEN (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12947, Odası Sicil No: 10637), Eşref YÜZSÜREN (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1460, Oda Sicil No: 30975), Ali Haydar 

EKMEKYAPAR (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14528, Oda 

Sicil No: 6485), Tayfun ÜKE (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:14047, Oda Sicil No: 28976), Mehmet SALMAN (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi Denetçi No:6905, Oda Sicil No: 8739), Uğur BULUT, İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No:76439), Canip Yıldırım ÖZALTAŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No: 71584), Asaf AKYOL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81198), 

İbrahim ÇAVUŞ’un (Makina Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:31891) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953 

sayılı Resmi Gazete ilanı 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 11.07.2014 tarihli ve 5796 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6548/7/1-1 

————— 

Büyükşehir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, 5 pafta, 8522 parsel üzerindeki 134527 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 447279/394861 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret 

Odasına kayıtlı 77 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Büyükşehir Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

sorumlu denetim elemanları Ali YÜCEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:5108, Oda Sicil No:7463), Hakan DABAĞOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:1150, Oda Sicil No:28860) ve Adnan ŞEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No:30811) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 

süre ile 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 11.07.2014 tarihli ve 5797 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6548/8/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Mimarca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 23b-3b pafta, 1011 ada, 6 parsel üzerindeki 766397 (B Blok) 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 577953-525535 Ticaret Sicil No ile 

İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 552 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mimarca Yapı 

Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gonca ÖKTEMAY (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:15245, Oda Sicil No:22873), Bülent ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12492, Oda Sicil No:30723), Galip KARAMEŞE (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20561, Oda Sicil No:55888), Sevdanur 

TOPAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16187, Oda Sicil 

No:13209) ve Erkan GÜNBAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:49241) 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 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 

11.07.2014 tarihli ve 5798 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6548/9/1-1 

————— 

Mimarca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 23b-3b pafta, 1011 ada, 6 parsel üzerindeki 766461 (C Blok) 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 577953-525535 Ticaret Sicil No ile 

İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 552 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mimarca Yapı 

Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gonca ÖKTEMAY (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:15245, Oda Sicil No:22873), Bülent ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12492, Oda Sicil No:30723), Galip KARAMEŞE (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20561, Oda Sicil No:55888), Sevdanur 

TOPAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16187, Oda Sicil 

No:13209) ve H.Ahmet ERDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28608 ) 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 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 

11.07.2014 tarihli ve 5799 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6548/10/1-1 

————— 

Mimarca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

 İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 23b-3b pafta, 1011 ada, 6 parsel üzerindeki 766471 (D Blok) 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 577953-525535 Ticaret Sicil No ile 

İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 552 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mimarca Yapı 

Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gonca ÖKTEMAY (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:15245, Oda Sicil No:22873), Bülent ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12492, Oda Sicil No:30723), Galip KARAMEŞE (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20561, Oda Sicil No:55888), Sevdanur 

TOPAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16187, Oda Sicil 
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No:13209) ve Ender ÇELİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72069) 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 

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

durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 11.07.2014 tarihli ve 5798, 5799 

sayılı Makam Olurları ile iki defa durdurulan, 552 nolu yapı denetim izin belgesine sahip 

Mimarca 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 Gazetede yayınlanan Tebliğ gereğince denetim 

faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 552 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca 

iptal edilmesi, bu hususun 1. maddedeki durdurma kararı ile birlikte Resmi Gazete’de ilan 

ettirilmesi Bakanlık Makamının 11.07.2014 tarihli ve 5800 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6548/11/1-1 

————— 

Mimarca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 23b-3b pafta, 1011 ada, 6 parsel üzerindeki 768714 (F Blok) 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 577953-525535 Ticaret Sicil No ile 

İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 552 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mimarca Yapı 

Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gonca ÖKTEMAY (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:15245, Oda Sicil No:22873), Bülent ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12492, Oda Sicil No:30723), Galip KARAMEŞE (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20561, Oda Sicil No:55888), Sevdanur 

TOPAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16187, Oda Sicil 

No:13209) ve Erkan GÜNBAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:49241) 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 

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

durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Mimarca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.07.2014 tarihli ve 5800 

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 11.07.2014 tarihli ve 5801 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6548/12/1-1 

————— 

Mimarca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 23b-3b pafta, 1011 ada, 6 parsel üzerindeki 766476 (E-R 

Blok) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 577953-525535 Ticaret Sicil No ile 

İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 552 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mimarca Yapı 

Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gonca ÖKTEMAY (Mimar, Proje ve Uygulama 
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Denetçisi, Denetçi No:15245, Oda Sicil No:22873), Bülent ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12492, Oda Sicil No:30723), Galip KARAMEŞE (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20561, Oda Sicil No:55888), Sevdanur 

TOPAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16187, Oda Sicil 

No:13209), Erkan GÜNBAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:49241) ve Ali 

DEMİRCİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69618) denetim faaliyetlerinin, 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun 

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

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Mimarca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.07.2014 tarihli ve 5800 

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 11.07.2014 tarihli ve 5802 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6548/13/1-1 

————— 

Mimarca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 23b-3b pafta, 1011 ada, 6 parsel üzerindeki 766481 (N Blok) 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 577953-525535 Ticaret Sicil No ile 

İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 552 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mimarca Yapı 

Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gonca ÖKTEMAY (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:15245, Oda Sicil No:22873), Bülent ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12492, Oda Sicil No:30723), Galip KARAMEŞE (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20561, Oda Sicil No:55888), Sevdanur 

TOPAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16187, Oda Sicil 

No:13209), Tayfun YILDIRIM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69373), Fatih 

Gürkan MAVİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67927), Emre 

MOLLAHÜSEYİNOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:81250), Ali 

DEMİRCİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69618) ve Yavuz GÜRTUNA’nın 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:40330) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 

8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, 

Mimarca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.07.2014 tarihli ve 5800 

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 11.07.2014 tarihli ve 5803 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6548/14/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Mimarca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 23b-3b pafta, 1011 ada, 6 parsel üzerindeki 766385 (A Blok) 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 577953-525535 Ticaret Sicil No ile 

İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 552 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mimarca Yapı 

Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gonca ÖKTEMAY (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:15245, Oda Sicil No:22873), Bülent ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12492, Oda Sicil No:30723), Galip KARAMEŞE (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20561, Oda Sicil No:55888), Sevdanur 

TOPAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16187, Oda Sicil 

No:13209) ve Erkan GÜNBAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:49241) 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 

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

durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Mimarca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.07.2014 tarihli ve 5800 

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 11.07.2014 tarihli ve 5804 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6548/15/1-1 

————— 

Meriç Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 85 pafta, 1464 ada, 11 parsel üzerindeki 733223 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6674 Ticaret Sicil No ile Tekirdağ 

Ticaret Odasına kayıtlı 829 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Meriç Yapı Denetim Ltd. Şti. 

ile sorumlu denetim elemanları Kadir İBİŞDAYI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:2472, Oda Sicil No:12353), İsmail BAYOL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:12910, Oda Sicil No:39274), Ezel KUNDAK (Makine Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11311, Oda Sicil No:16146), Nevzat GÜVEN (Elektrik 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13709, Oda Sicil No: 8326), Mehmet 

ÖZGÜNSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14021, Oda Sicil No:15749), 

Kamil AYDIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19925, Oda Sicil No:24808), 

Zihni ŞAHİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:43806), İbrahim BARUT’un 

(Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:12480) ve Semet KOMAN’ın (Elektrik 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36222) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 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 11.07.2014 tarihli ve 5805 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6548/16/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 30LIVC30LII pafta, 444 ada, 8 parsel üzerindeki 646459 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2782 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy 

Ticaret Odasına kayıtlı 863 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-3 Yapı Denetim Ltd. 

Şti. ile sorumlu denetim elemanları Avidan YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 13388, Oda Sicil No: 36066), Yasemin ARTAR (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 5776, Oda Sicil No: 21979), Mahmut EMRE (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11401, Oda Sicil No: 10293), Haşim BAŞKAN (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6251, Oda Sicil No: 37172), Servet 

ŞAHANER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8989, Oda Sicil No: 

22838), Çetin KAYA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5487, Oda 

Sicil No: 9829), Fikret KILIÇKAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi (01.11.2011 

tarihinde YDS’de ünvanı Proje ve Uygulama Denetçisi olarak güncellenmiştir.), Denetçi 

No:12402, Oda Sicil No:11828), Mahmut Murat YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:8460, Oda Sicil No: 30719), Üzeyir ONBAŞI (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8622, Oda Sicil No:25994), Bahtiyar SARIOĞLU (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:3550), Hakan OKUŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No:74032), Fatih KULABER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:78007) ve Kemal AKTAŞ’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88181) 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 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 

11.07.2014 tarihli ve 5806 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6548/17/1-1 

————— 

Atakurt Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 30LIVD pafta, 333 ada, 3 parsel üzerindeki 795975 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) fıkrasında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3622 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 

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

elemanları Mete GİRGİNER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2236, Oda 

Sicil No: 46673), Hasan KIRCA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8350, Oda 

Sicil No: 12477) ve Can ÖZDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

88730) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile 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 11.07.2014 tarihli ve 5807 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6548/18/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Aka3 Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Aka2 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda 

bulunan; 

İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu yapıyı, 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 618654 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 

741 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aka3 Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya 

yetkilisi Barbaros ÖNER (Şirket müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:61910), sorumlu denetim elemanları Turgut AYARCI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:11278, Oda Sicil No:11296), Murat TATARER (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14449, Oda Sicil No:9482), Handan KURŞUN (ŞENCAN) 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18546, Oda Sicil No:18367), Mehmet BAKİ 

(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4002, Oda Sicil No:3510), 

Seyfettin AKBULAK (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7714, Oda 

Sicil No: 18750) ve Oğuz GÜRER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68568) 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 

durdurulması,  

 Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) 

ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 23. maddesinin 12. ve 13. 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 585894 Ticaret Sicil No ile İstanbul 

Ticaret Odasına kayıtlı 609 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aka2 Yapı Denetim Ltd.Şti. 

ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Bahadır ÖNER (Şirket müdürü, Elektrik Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No:31992), sorumlu denetim elemanları Halil Ayhan GÜLEN (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16108, Oda Sicil No:24525), Ali İlker 

ÖNEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20369, Oda Sicil No:67141), Rıdvan 

GÜNGÖR (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11712, Oda Sicil 

No:36232), Handan KURŞUN (ŞENCAN) (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:18546, Oda Sicil No:18367), Seyfettin AKBULAK (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:7714, Oda Sicil No: 18750) ve Oğuz GÜRER’in (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68568) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşların Yapı Denetim İzin 

Belgelerinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma sürelerinin Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 11.07.2014 tarihli ve 5808 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6548/19/1-1 

————— 

Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, G24B23A3A pafta, 182 ada, 1 nolu 

parsel üzerindeki 653716 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 26530 Ticaret Sicil No ile 

Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 848 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip E.B.A. Yapı 

Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 2012/1775 esasına kayden 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 31.03.2014 tarihli ve E.2012/1775-K.2014/462 sayılı karar 

ile “davanın reddine” hükmedildiğinden, E.B.A. Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında, 02.02.2013 

tarihli ve 28547 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin 

geriye kalan 199 günlük kısmı 14.07.2014 tarihli ve 5864 sayılı Makam Olur’u ile uygulamaya 

konulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 6547/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  

Kurul’ un 20.03.2014 tarih ve 4930/99 sayılı Kararı ile; “Doğal Gaz Dönüşüm 

Sözleşmesi” imzalamadan, “Doğal Gaz İç Tesisat Projesi” hazırlayıp dağıtım şirketi olan Aksa 

Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’ ne teslim etmeden doğal gaz iç tesisatı yapım faaliyetinde 

bulunduğu tespit edilen ve bu fiili Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nin 22 inci 

maddesine ve sahip olunan Sertifikanın “Temel Yükümlülükler” hükümlerine aykırılık teşkil eden 

ITS/AKSA/102 numaralı sertifika sahibi Ayça Hacıhasanoğlu’ nun (Nisa Yapı Mühendislik) 

yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın ilan tarihini izleyen 

15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ 

edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır. 

 6565/1/1-1 

————— 

Kurul’un 20/03/2014 tarih ve 4930-13 sayılı Kararı ile; 19.03.2009 tarih ve DAĞ/2023-

1/25758 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Cen Petrol Sanayi ve Ticaret  Anonim Şirketi’nin 23 adet 

bayisinin bazı dönemlere ait Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporlarını Petrol Piyasası 

Bilgi Sistemi aracılığı ile göndermemesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci 

maddesinin 6 ncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı 

olduğu 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. 6565/2/1-1 

————— 

Kurul’un 06/03/2014 tarih ve 4909-33 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/32676 sayılı bayilik 

lisansı sahibi Dikmenler Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait 

tesiste 06-12/07/2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlere göre; 09/07/2013 tarihinde 

vaziyet planında olmayan gizli tanktan alınan motorin numunesinin yeterli şart ve seviyede ulusal 

marker içermediğinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun yanı sıra yüksek kükürt 

içerikli, madeni yağ-solvent karışımı ve/veya ağır petrol fraksiyonu (beyaz ürün) solvent karışımı 

ile tağşiş edilmiş olduğunun KTÜ Prof. Dr. Saadettin Güner YUAM’ın E13-0053/M sayılı analiz 

raporu ile tespit edildiği, dolayısıyla ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik düzenlemelere 

aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) 

bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 

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

maddesinin (d) ve (f) bentlerine, numunenin tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek 

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

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine; akaryakıt istasyonunda vaziyet 

planı harici gizli tanklar bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine; anılan bayinin dağıtıcı dışı akaryakıt ikmal etmesinin 

ise 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine; yan sıra istasyon otomasyon sistemine 

bayi tarafından müdahale edilmesinin ise 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve 
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ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci 

fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesine hükümlerine 

aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, Dikmenler Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma 

gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmaların dikkate alınmayacağının bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 6565/3/1-1 

————— 

Kurul’un 20/03/2014 tarih ve 4930-85 sayılı Kararı ile, “Bismil-Batman Karayolu 20.Km. 

Yukarısalat Beldesi Mevkii Bismil/DİYARBAKIR” adresinde 06.06.2012 tarih ve BAY/939-

82/31090 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Doruk-Grup Petrol Nakliye 

Otomotiv İnşaat Hafriyat Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyonda 23/01/2013 

tarihinde gerçekleştirilen denetimde 05.10.2012 tarih ve BAY/939-82/31615 sayılı istasyonsuz 

bayilik lisansı sahibi Gönkek-Grup Otomotiv Petrol Nakliye İnşaat Hafriyat Temizlik Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi’ne ait 72 DK 096 plakalı tankerin istasyon yeraltı tankına ikmal yaptığı ve 

söz konusu tankerin gözlerinden alınan numunelerin tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta 

katılabilecek ürün içerdiğinin İnönü Üniversitesi Akaryakıt/Petrol Analiz Laboratuvarının 

sırasıyla 2013-0097, 2013-0098 ve 2013-0099 sayılı analiz raporları ile tespit edilmiş olmasının 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel 

kişi 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.; yanı sıra, mezkur lisans sahibince Doruk-Grup Petrol Nakliye Otomotiv İnşaat 

Hafriyat Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı satış yapılmasının ise 

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

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olması sebebiyle de ilgili lisans sahibi 

hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 

(f) bendi hükümleri gereğince 70.000,- 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. 6565/4/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  

Kurulun 27/03/2014 tarih ve 4942/43 sayılı Kararı ile; 23/11/2013  tarihinde yapılan 

denetimlerde; Eğriyar Mevkii, No:10, Hacıhamza Kasabası, Kargı ÇORUM adresinde 24.06.2009 

tarihli ve BAY/939-82/26199 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Şirketinizin(Hacı 

Hamzalı Petrol Madeni Yağlar Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi), bayilik 

lisansının 01/10/2013 Tarih ve 32300 Sayılı Karar ile Geçerli GSM  belgesinin  ibraz edilmemesi 

nedeniyle sonlandırılmasına ve sonlandırmaya ilişkin tebligatın 25/10/2013 tarihinde Şirketiniz 

tarafından tebellüğ edilmesine rağmen faaliyetinize devam edildiği anlaşılmıştır. Şirketinizin, 

5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca ilgili tesis 

bünyesinde yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için akaryakıt bayilik lisansı almayarak, “Lisans 

almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar 

üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği değerlendirildiğinden 

konuyla ilgili olarak yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir. 

Bu kapsamda, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, konuya ilişkin olarak yazılı savunmanın 15 (onbeş) gün içinde Kurum adresine 

gönderilmesi gerektiği ve süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6565/5/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 20.03.2014 tarihli ve 4930-26 sayılı Kararı ile, 

07.08.2006 tarihli ve DAĞ/859-2/19123 numaralı Dağıtıcı lisansı sahibi Karahan Nakliyat 

Hafriyat Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından söz konusu Kurul 

Kararının ekindeki listede belirtilen bayilerinin belirtilen dönemlerde 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 prosedürüne gerek olmaksızın yazılı 

savunmanızın alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 6565/6/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 16.01.2014 tarih ve 4834-77 sayılı Kararı 

ile yazılı savunması istenilen ancak savunma tebligatı ulaşmadığı için 9 Nisan 2014 tarih ve 

28967 sayılı Resmi Gazetede yazılı savunma yapması için ilanen tebligat yapılan MMG Petrol 

Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim 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 21.05.2014 tarih ve 

5024 sayılı Kararı ile MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 

hakkında 350.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve aynı Kanunun 20 nci 

maddesinin beşinci fıkrası uyarınca MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim 

Şirketi’nin sahip olduğu 03.03.2005 tarihli ve DAĞ/446-265/01986 sayılı dağıtıcı lisansının iptal 

edilmesine karar verilmiştir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 350.000- TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 

tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler 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.  

 6565/7/1-1 

————— 

Kurulun; 22/04/2014 tarihli ve 4987-14 sayılı Kurul Kararı ile “Gaziosmanpaşa Mahallesi 

Ankara Caddesi No:204-204/A 204/B Gölbaşı/ANKARA” adresinde faaliyet göstermek üzere 

Kurumdan 18/07/2005 tarihli ve BAY/519-79/12841 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı 

alan Sey-Pet Petrol Nakliyat İnşaat Otomotiv Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, söz konusu 

lisansının kendi talebi üzerine 12/11/2012 tarihli ve 3463 sayılı Başkanlık Olur'u ile sona 

erdirilmesine rağmen, 03/05/2012 tarihli ve BAY/939-82/30898 sayılı akaryakıt bayilik 

(istasyonlu) lisansı sahibi Utku Murat AKYAR adına düzenlenen 07/03/2013 tarihli ve A- Seri 

013302 Sıra Numaralı Faturasından da tespit edildiği üzere, lisansının sona erdiği tarihten sonra 

akaryakıt satış faaliyeti yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci 

fıkrası hükmüne aykırı hareket ettiğinden, Sey-Pet Petrol Nakliyat İnşaat Otomotiv Gıda Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi hakkında lisans almaksızın piyasa faaliyeti yapmak nedeniyle 5015 sayılı 

Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 1 

numaralı alt bendi ve (f) bendi 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 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 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. 6565/8/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kastamonu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Sakarya Üniversitesi Organ ve Doku Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Siirt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


