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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bilkent Üniversitesinden:

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK VE EKONOMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilkent Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin (BILEC) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bilkent Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi 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) Başkan: Merkezin Başkanını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
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c) Eş-Başkan: Merkezin Eş-Başkanını,

ç) Hukuk Fakültesi: Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

d) Merkez: Bilkent Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Rektör: Bilkent Üniversitesi Rektörünü,

f) Rektör Yardımcısı: Bilkent Üniversitesi Akademik İşler Rektör Yardımcısını,

g) Üniversite: Bilkent Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; modern sanayi toplumunun temel ekonomik ve hu-

kuki meselelerine ışık tutacak bir disiplinlerarası araştırma, yayın ve eğitim faaliyeti gerçek-

leştirmek suretiyle, yasa koyucunun, yargının ve idarenin işlemlerinde dayanacakları adalet ve

hakkaniyet temeline, iktisadi etkinlik ve toplumsal refah perspektifini de dahil etmelerini sağ-

layan, hukukun üstünlüğüne dayalı bir hukuki/kurumsal yapının kurulmasına ve muhafazasına

katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hukuki meselelerin serbest piyasalar, rekabet ve ekonomideki karar alıcı birimler

üzerindeki etkilerine ilişkin kamunun ilgi ve bilgisinin gelişimine katkıda bulunacak araştır-

malar yapılması, bu nitelikteki araştırmaların desteklenmesi,

b) Toplumsal ve ekonomik gereksinimleri karşılayan adil ve etkin hukuk kurallarının

yaratılmasına yönelik politika sorunlarıyla ilgili tartışmaların ve görüş alışverişinin gerçekleş-

tirilebileceği sürekli ve tarafsız bir forumun oluşturulması,

c) Hukuk ve ekonomi meseleleri ile bu iki disiplinin entegrasyonuna ilişkin yoğun araş-

tırma, eğitim ve aleni tartışma programları düzenlenmesi,

ç) Hukuk ve ekonomi alanında yapılacak yüksek nitelikli çalışmaların desteklenmesi,

d) Hukuk ve ekonomi alanına ilişkin araştırmaların gelişmiş iletişim teknolojileri ile

yayılmasının sağlanması,

e) Hakimler, avukatlar, üst düzey yöneticiler ve diğer ilgili profesyonel kişi ve gruplar

için temel veya ileri düzeyde hukuk ve ekonomi konularına ilişkin seminer programlarının ger-

çekleştirilmesi,

f) Yuvarlak masa toplantıları, atölye çalışmaları, çalıştaylar, akademik ve profesyonel

konferanslar ile hukuk ve ekonomi alanını ilgilendiren yargılama sorunları hakkında yoğun ve

dengeli seminer programları düzenlenmesi; projeler yapılması,

g) Rapor, makale ve benzeri yayınların yapılması,

ğ) Kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti verilmesi,
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h) Dünyadaki benzer kurum ve kuruluşlar ile eş güdüm ve işbirliği bağlarının kurul-

ması,

ı) Merkezin amacına yönelik diğer bilimsel ve profesyonel faaliyetler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları; Başkan, Eş-Başkan, Yönetim Kurulu ve Danışma

Kuruludur.

Başkan ve eş-başkanın görevleri

MADDE 8 – (1) Başkan ve Eş-Başkan; Rektör tarafından Hukuk Fakültesinde görevli

öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Başkan ve Eş-Başkan yeniden

görevlendirilebilir.

(2) Başkan ve Eş-Başkanın görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek,

b) Merkezde görev yapacak bilimsel, teknik ve araştırma personeli ile idari ve destek

personelinin 11 inci maddeye göre atanması için gerekli işlemleri yapmak,

c) Merkez personeli arasında görev paylaşımı yapmak, yapılan işleri denetlemek ve ça-

lışmalarının düzenli ve etkin olarak yürütülmesi için gereken tedbirleri almak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve Yönetim

Kuruluna başkanlık etmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün ona-

yına sunmak,

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Başkan, Eş-Başkan, Hukuk Fakültesi Dekanı, Hukuk

Fakültesi Fakülte Kurulunca Hukuk Fakültesinden seçilecek iki öğretim elemanı ve İktisat Bö-

lümünün kendi içinden seçeceği iki öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Süresi

bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni

üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu Başkanın başkanlığında, Başkanın hazır bulunma-

dığı hallerde ise Eş-Başkanın başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar

alır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yılda en az bir kez ve gerektiğinde Başkanın çağrısı üzerine toplanmak,

b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek,

c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel ve eğitsel toplantı ve faa-

liyetleri belirlemek,

ç) Proje konularını tespit etmek,
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d) Merkezin birimlerinin kurulmasına karar vermek ve bu birimlere ait çalışma esasla-

rını inceleyip onaylamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak,

f) Merkezin bütçesini onaylamak,

g) Başkan veya Eş-Başkanın önerisi üzerine Merkez personelinin atamasını değerlen-

dirip onaylamak,

ğ) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısının

başkanlığında, Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulunca Hukuk Fakültesinden seçilecek bir öğretim

elemanı, İşletme Bölümünün kendi içinden seçeceği bir öğretim elemanı, hukuk ve ekonomi

alanı ile ilişkili Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşların birer temsilcisi

ve hukuk ve ekonomi alanında çalışan iki akademisyen olmak üzere toplam on bir kişiden olu-

şur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Danışma Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine

yeni üyeler görevlendirilebilir. Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar

alır.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yılda en az bir kez ve gerektiğinde Başkanın önerisi üzerine ya da re’sen Rektörün

çağrısıyla toplanmak,

b) Merkezin yıllık faaliyetlerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak,

c) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için alınması gereken önlemler konusunda

önerilerde bulunmak,

ç) Yönetim Kurulunca danışılan konularda tavsiye niteliğinde görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Başkanın veya

Eş-Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Başkan ve Eş-Başkana devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve projeler kapsamında alı-

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

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilkent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik Dokuz Eylül Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans,

doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenler.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

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

c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde

enstitüler için tanımlanan ve ilgili enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât

ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,

d) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek

üzere ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

e) DEDAM: Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f ) Enstitü: Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı enstitüleri,

g) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,

h) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test Sına-

vını,

ı) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination Sınavını,

i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

j) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

k) Öğrenci: Lisansüstü öğretim için ilgili enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

l) Öğrenci iş yükü: Ders saatlerinin yanı sıra atölye, klinik çalışması, ödev, sunum, sı-

nava hazırlık, sınav, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı,

m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

n) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

o) TÖMER: Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
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ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

p) Uzmanlık alanı dersi: Tez çalışması yaptıran öğretim üyelerinin yaptırdığı tez çalış-

maları alanında açılan dersi,

r) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Bu programların, YÖK tarafından belirlenen esaslar uyarınca hangi anabilim/anasanat

dallarında ve nasıl yürütüleceği anabilim/anasanat dalının teklifi, enstitü kurulu ve Senato kararı

ile belirlenir.

(2) Anabilim/anasanat dalının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli ve

tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılabilir. Geçiş için, anabilim/anasanat dalının

önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile not ortalaması barajı da konulabilir. Tezsiz yük-

sek lisans programına geçen öğrencilerin ek kredilerini tamamlaması; tezli yüksek lisans prog-

ramına geçen öğrencilerin ise tez hazırlaması gerekir.

(3) YÖK kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin

aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak

öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açı-

labilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek

dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının ya-

pılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğ-

retime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir.

Başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplo-

masına ve başvurduğu programın puan türünden 55 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sı-

navlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Güzel Sa-

natlar Fakültesinin ve Konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci

kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puanı aranıp aranmayacağına enstitülerin

teklifi üzerine Senato tarafından karar verilir. ALES puanı istenilen Tezsiz Yüksek Lisans Prog-

ramında birinci fıkrada belirtilen puanlar aranır.

(3) Öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik

sınavı, portfolyö incelemesi ve benzeri değerlendirme şekillerinden hangisinin/hangilerinin

dikkate alınacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili iş-

lemler anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşleri dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu
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tarafından düzenlenir. Yabancı dilde öğretim yapan anabilim/anasanat dallarına başvuran aday-

ların değerlendirilmeleri öğretim verilen yabancı dilde yapılabilir. Adayın başarılı sayılabilmesi

için bu değerlendirme/değerlendirmelerden 100 üzerinden en az 65 not almış olması gerekir.

(4) Adaylar aldıkları değerlendirme notlarının % 25’i ile lisans kademesi not ortalama-

sının %25’inin toplamına ALES notunun % 50’sinin eklenmesi suretiyle belirlenen başarı not-

larına göre en yüksek olandan başlanarak kontenjan sayısına göre başvurdukları programlara

yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik

tanınır.

(5) ALES puanı aranmayan programlarda adaylar, değerlendirme notlarının %50’si ile

lisans kademesi not ortalamasının %50’sinin toplanması suretiyle belirlenen başarı notlarına

göre, en yüksek olandan başlanarak kontenjan sayısına göre başvurdukları programlara yer-

leştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik ta-

nınır.

(6) a) Yüksek lisans programlarına başvuruda, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fa-

kültesi veya Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılan yabancı dil yeterlilik sınavından en az 55

puan veya YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 50 puan veya

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alın-

ması zorunludur.

b) Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlarda yabancı dil şartının

programının dilinden, programın dilinin öğrencinin ana dili olması halinde (a) bendinde belir-

tilen diğer bir yabancı dilden sağlanması zorunludur.

c) Tamamen Türkçe eğitim yapılan yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde,

programın özelliği nedeniyle ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile yabancı dil puan

şartı aranmayabilir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-

zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı, uzmanlık alanı dersi/dersleri ve bu derslerin dışında

toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer ve tez çalışmasın-

dan oluşur. Uzmanlık alanı dersi/dersleri, seminer ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya

başarısız olarak değerlendirilir. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans

programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam öğrenci iş yükü 120 AKTS’dir.

(3) Öğrenci danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalış-

masına ve kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir ve bu dersler ders yüküne ve yüksek lisans kredisine

sayılabilir. Kredili olarak aldığı lisans derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarmak

zorundadır. Hangi derslerin yüksek lisans kredisine sayılacağı ders kayıt formunda danışma-

nınca belirlenir.
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(5) Öğrenci, danışmanının ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üze-

rine enstitü yönetim kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere, başka

bir anabilim/anasanat dalından, Üniversiteye bağlı başka bir enstitüden veya Üniversite dışın-

daki diğer yükseköğretim kurumlarının izlenen programla ilgili lisansüstü derslerden en çok

iki seçmeli ders alabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin

öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Öğrencinin izlediği program dışındaki prog-

ramlardan ders yüküne sayılmak üzere alabileceği derslerin toplam kredisi, programı tamam-

lamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.

(6) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlık ve/veya ya-

bancı dil hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden

başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup,

program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-

nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan

veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen AKTS dâhil tüm yükümlülüklerini yerine

getiren öğrenciler programı en az üç yarıyılda tamamlayabilirler.

Tez danışmanı atanması

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci

yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç

ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim ku-

rulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanları öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen nitelik-

lere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yük-

seköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin

birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite

kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Öğrencinin alacağı derslerin

belirlenmesi ve ders kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar

ise anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(3) Tez danışmanı, öğrencinin veya danışmanının anabilim/anasanat dalı başkanlığına

gerekçeli başvurusu üzerine anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yö-

netim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar

ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
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(2) Anasanat/sanat dalı yüksek lisans programındaki öğrenciler tez olarak bir sanat uy-

gulaması hazırlayabilir ve bu uygulamayı belgeleyen ve enstitü yönetim kurulu tarafından be-

lirlenen yazım kurallarına uygun olarak hazırlayacakları tez/uygulama raporunu jüri önünde

sözlü olarak savunabilir.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-

duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin

intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-

rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü

yönetim kuruluna gönderilir. İntihal raporuna ilişkin esas ve usuller enstitü kurulu tarafından

düzenlenir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,

en az biri de Üniversite kadrosu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.

Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına

teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-

rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla il-

gili enstitüye gönderir.

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

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu

izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler

ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret

veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını

izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi

kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talebi ve enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisan-

sının bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve

benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine bu Yönetmelik hükümlerine göre

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(11) Enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin yüksek lisans öğrenimini tamamlayana

kadar bilimsel makale, ulusal veya uluslararası etkinliklerde yazılı veya görsel sunum yapmış

olma şartı, mezuniyet şartı olarak konulabilir.

Diploma

MADDE 10 – (1) Tez sınavında başarılı olan, bu Yönetmelikle belirlenen diğer koşul-

ları yerine getiren ve yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş

tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun
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bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu

talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğ-

renci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlana-

maz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü

anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet

tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulu-

nan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği

tez sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik

ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK

Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on

adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezsiz

yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam öğrenci iş yükü 90 AKTS’dir.

Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve

yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz

olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, alacağı derslerin en

çok üçünü lisans derslerinden alabilir. Kredili olarak aldığı lisans derslerini bu Yönetmelik hü-

kümlerine göre başarmak zorundadır. Lisans dersleri ders yüküne ve yüksek lisans kredisine

sayılabilir. Hangi derslerin yüksek lisans kredisine sayılacağı ders kayıt formunda danışmanınca

belirtilir.

(4) Öğrenci, danışmanının ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üze-

rine enstitü yönetim kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniver-

siteye bağlı başka bir enstitüden veya Üniversite dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders veya

dersler alabilir. Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarının izlenen programla ilgili

lisansüstü derslerinden en çok iki seçmeli ders alınabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından

alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Öğrencinin

izlediği program dışındaki programlardan ders yüküne sayılmak üzere alabileceği derslerin

toplam kredisi, programı tamamlamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans programı yeterlik sınavı

MADDE 12 – (1) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yaptığı dönem projesi ve

aldığı eğitim ile ilgili konularda yeterlik sınavına alınır. Danışmanı tarafından sınava girmesi

uygun görülen öğrenci, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kuru-

lunun onayı ile en geç bir ay içinde jüri önünde sınava tabi tutulur.
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(2) Sınav jürisi, biri öğrencinin danışmanı ve biri Üniversite/Enstitü bünyesindeki başka

bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç ki-

şiden oluşur.

(3) Yeterlik sınavı en az kırk beş, en fazla doksan dakika olmak üzere sözlü, uygulamalı

veya sözlü ve yazılı olarak yapılır. Jürinin kararı çoğunlukla alınır. Sınav sonucu bir tutanakla

enstitüye bildirilir.

Süre

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlık

ve/veya yabancı dil hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği

dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az

iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlaya-

mayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-

pacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci

yarıyılın sonuna kadar belirler. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıt işlemleri

danışman tarafından, danışman atanıncaya kadar ise anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafın-

dan yürütülür.

Diploma

MADDE 15 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve ye-

terlik sınavında başarılı olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-

sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversite tarafından tezli yüksek

lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, aynı programın

tezli yüksek lisans programının bulunması durumunda tezli yüksek lisans programına geçiş

yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu

kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 16 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve

yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle

yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 21 krediden az olmamak koşulu ile en az yedi

adet, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 krediden az olmamak üzere

on dört adet ders ile tez önerisi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, seminer ve tez çalışma-

sından oluşur. Bu Yönetmelikte belirtilen AKTS dâhil tüm yükümlülüklerini yerine getiren
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öğrenciler programı en az üç yılda tamamlayabilirler. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS,

doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam öğrenci iş yükü yüksek lisans de-

recesi ile kabul edilenler için 240, lisans derecesi ile kabul edilenler için 300 AKTS’dir.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-

titü yönetim kurulu onayı ile Üniversiteye bağlı başka bir enstitüde veya Üniversite dışındaki

yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile

kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en

fazla dört ders seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin

öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Öğrencinin izlediği program dışındaki prog-

ramlardan ders yüküne sayılmak üzere alabileceği derslerin toplam kredisi, programı tamam-

lamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Doktora programı kre-

disine sayılmayan derslerin notları genel not ortalamasına katılmaz ancak not çizelgesinde be-

lirtilir.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-

rini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 17 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvuranların tezli yüksek lisans

diplomasına, ayrıca 100’lük sistemde en az 80 veya 4’lük sistemde en az 3 veya muadili bir

mezuniyet not ortalamasına ve doktora programında başvurdukları puan türünden en az 60

ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir

puana sahip olmaları gerekir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on

yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-

ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine ve doktora programında başvurdukları puan tü-

ründen en az 60 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belir-

lenen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-

larının 100’lük sistemde en az 80 veya 4’lük sistemde en az 3 veya muadili bir puana ve doktora

programında başvurdukları puan türünden 80 puandan az olmamak üzere enstitü yönetim ku-

rulu kararı ile belirlenen ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından

belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-

sine sahip sayılır.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                             15 Ağustos 2016 – Sayı : 29802



(3) Güzel Sanatlar Fakültesi’nin ve Konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat

dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-

zunlarının lisans diplomasına ve TUS’tan alınmış en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in

sayısal kısmından 60 puana veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen

eşdeğer bir puana sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplo-

masına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sa-

yısal kısmından 60 puana veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen

eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS temel tıp bilimleri Testi-1 bö-

lümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart

puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

(5) a) Enstitü yönetim kurulu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi de dikkate

alınarak açılan her doktora programı için ilgili uzmanlık alanındaki öğretim üyeleri arasından

en az üç kişilik asil ve iki yedek üyeden oluşan bir değerlendirme jürisi seçer. Değerlendirmede;

ilgili öğretim programının özelliklerine göre mülakat ile birlikte yazılı, kompozisyon, yetenek-

yeterlik sınavı, portfolyö incelemesi ve benzerlerinden biri veya bir kaçı dikkate alınabilir. Ya-

bancı dilde öğretim yapan anabilim dallarına başvuran adayların değerlendirme/değerlendir-

meleri öğretim verilen yabancı dilde yapılabilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu değer-

lendirme/değerlendirmelerden 100 üzerinden en az 70 not almış olması gerekir.

b) Adaylar, aldıkları değerlendirme notlarının % 25’i ile lisans veya tezli yüksek lisans

kademesi not ortalamasının % 25’inin toplamına ALES veya temel tıp puanının % 50’sinin ek-

lenmesi suretiyle belirlenen başarı notlarına göre, en yüksek olandan başlanarak kontenjan sa-

yısına göre başvurdukları programlara yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde, tezli yük-

sek lisans mezunlarına, aynı düzeyde mezun adayların sıralamasında ise not ortalaması yüksek

olan adaya öncelik tanınır.

c) ALES puanı aranmayan programlarda adaylar, değerlendirme notlarının %50’si ile

lisans veya tezli yüksek lisans kademesi not ortalamasının %50’sinin toplanması suretiyle be-

lirlenen başarı notlarına göre, en yüksek olandan başlanarak kontenjan sayısına göre başvur-

dukları programlara yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde, tezli yüksek lisans mezun-

larına, aynı düzeyde mezun adayların sıralamasında ise not ortalaması yüksek olan adaya ön-

celik tanınır.

(6) a) Doktora programlarına öğrenci kabulünde YÖK tarafından kabul edilen merkezî

yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil

sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

b) Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlarda yabancı dil şartının

programının dilinden, programın dilinin öğrencinin ana dili olması halinde (a) bendinde belir-

tilen diğer bir yabancı dilden sağlanması zorunludur.

15 Ağustos 2016 – Sayı : 29802                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Süre

MADDE 18 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üni-

versite ile ilişiği kesilir.

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

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna

kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini

ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-

mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine

getirmiş olmak ve talepte bulunmak kaydıyla enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisansının

bulunması halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 19 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez

konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim ku-

rulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde en geç ikinci yarıyılın

sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Üniversitede kadrolu öğretim üyelerinden seçilir. Üniversitede be-

lirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde başka bir yükseköğretim kuru-

mundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin

tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması ge-

rekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak

ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden

olabilir. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıt işlemleri tez danışmanı tara-

fından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(3) Tez danışmanı, öğrencinin ve danışmanının gerekçeli talebi üzerine, anabilim dalı

başkanının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine

sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
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(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci, en geç beşinci yarıyılın, lisans

derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sına-

vına alınır. Yeterlik sınavına bu fıkrada belirtilen süre içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve

enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından

düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-

lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite kadrosu dışından ol-

mak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı

hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri

altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğren-

ciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı

olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında bu Yö-

netmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki

başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla

karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç

gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir

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

ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-

lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-

masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak

zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı

ile tamamlamış bir öğrenci Enstitüde aynı programın yüksek lisansı bulunması halinde, yüksek

lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez

izleme komitesi oluşturulur.

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

ka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının

atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-

bilir.
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Tez önerisi savunması

MADDE 22 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu

sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-

dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-

bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca

işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına

sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam

etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay

içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve

Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci,

toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana

kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğ-

rencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez izleme

toplantısına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

Yapılan değerlendirmenin sonucu üç gün içinde yazılı olarak komite tarafından enstitüye bil-

dirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğren-

cinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 23 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü ku-

rulu tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü

olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna

ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-

zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-

çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim

kuruluna gönderilir. İntihal raporuna ilişkin esas ve usuller enstitü kurulu tarafından düzenlenir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-

nulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
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öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite kadrosu dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğ-

retim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu

karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ay-

rıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

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

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-

numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-

manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak

değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç

gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde

gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-

rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş

olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 18 inci maddenin dördüncü fıkrası

hükümlerine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Öğrencinin doktora öğrenimi tamamlanana kadar tezi ile ilgili en az bir adet bilimsel

makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kesin

kabul edilmiş olması ve tezi ile ilgili çalışmaları hakkında ulusal/uluslararası hakemli bilimsel

etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması doktora me-

zuniyet şartı olarak aranır. Makalenin niteliğine ilişkin hususlar enstitü kurulu tarafından be-

lirlenir.

Doktora diploması

MADDE 24 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak

belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye

gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora

tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili

enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya

hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-

tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını

alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK

tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir

kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK

Başkanlığına gönderilir.

15 Ağustos 2016 – Sayı : 29802                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-

değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak

suretiyle yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için toplam 21 krediden az olmamak koşulu

ile en az yedi adet, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az toplam 42 krediden

az olmamak üzere on dört adet ders ile tez önerisi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, sergi,

proje, resital, konser, temsil ve benzeri tez/yeterlik çalışmasından oluşur. Bu Yönetmelikte be-

lirtilen AKTS dâhil tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler programı en az üç yılda ta-

mamlayabilirler. Öğrencilerin bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, sanatta yeterlik prog-

ramının tamamlanabilmesi için gerekli toplam öğrenci iş yükü; yüksek lisans derecesi ile kabul

edilenler için 240 AKTS, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise 300 AKTS’ dir.

(3) Sanatta yeterlik programlarında enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü

yönetim kurulu onayı ile Üniversiteye bağlı başka bir enstitüde veya Üniversite dışındaki yurt

içi ve yurt dışındaki üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul

edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla

dört ders seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin öğ-

retim programlarında açılmamış olması gerekir. Öğrencinin izlediği program dışındaki prog-

ramlardan ders yüküne sayılmak üzere alabileceği derslerin toplam kredisi, programı tamam-

lamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz. Sanatta yeterlik

kredisine sayılmayan derslerin notları genel not ortalamasına katılmaz ancak not çizelgesinde

belirtilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların tezli yük-

sek lisans diplomasına, ayrıca 100 üzerinden en az 80 veya 4 üzerinden en az 3 veya muadili

bir mezuniyet not ortalamasına ve Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile

diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar hariç, ALES sözel puan türünden en

az 60 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşde-

ğer bir puana sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans diplomasına ve

lisans mezuniyet not ortalamalarının 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden en az 3 veya muadili

bir puana ve sözel puan türünden 80 puandan az olmamak üzere enstitü yönetim kurulu kararı

ile belirlenen ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen

eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

(3) a) Enstitü yönetim kurulu, anasanat dalı başkanlığının önerisi de dikkate alınarak

açılan her sanatta yeterlik programı için, ilgili uzmanlık alanındaki öğretim üyeleri arasından

en az üç kişilik asil ve iki yedek üyeden oluşan bir değerlendirme jürisi seçer. Değerlendirmede;
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ilgili öğretim programının özelliklerine göre mülakat ile birlikte yazılı, kompozisyon, yetenek-

yeterlik sınavı, portfolyö incelemesi ve benzerlerinden biri veya bir kaçı dikkate alınabilir. Ya-

bancı dilde öğretim yapan anabilim dallarına başvuran adayların değerlendirme/değerlendir-

meleri öğretim verilen yabancı dilde yapılabilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu değer-

lendirme/değerlendirmelerden 100 üzerinden en az 70 not almış olması gerekir.

b) Adaylar, aldıkları değerlendirme notlarının % 25’i ile lisans veya tezli yüksek lisans

kademesi not ortalamasının % 25’inin toplamına ALES puanının % 50’sinin eklenmesi suretiyle

belirlenen başarı notlarına göre, en yüksek olandan başlanarak kontenjan sayısına göre baş-

vurdukları programlara yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde, tezli yüksek mezunlarına,

aynı düzeyde mezun adayların sıralamasında ise not ortalaması yüksek olan adaya öncelik ta-

nınır.

c) ALES puanı aranmayan programlarda adaylar, değerlendirme notlarının %50’si ile

lisans veya tezli yüksek lisans kademesi not ortalamasının %50’sinin toplanması suretiyle be-

lirlenen başarı notlarına göre, en yüksek olandan başlanarak kontenjan sayısına göre başvur-

dukları programlara yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde, tezli yüksek lisans mezun-

larına, aynı düzeyde mezun adayların sıralamasında ise not ortalaması yüksek olan adaya ön-

celik tanınır.

(4) a) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde YÖK tarafından kabul edilen

merkezî yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-

bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

b) Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlarda yabancı dil şartının

programının dilinden, programın dilinin öğrencinin ana dili olması halinde (a) bendinde belir-

tilen diğer bir yabancı dilden sağlanması zorunludur.

Süre

MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-

kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami

süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğ-

rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-

rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli

kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmak ve talepte bulunmak kaydıyla,

enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisansının bulunması koşuluyla tezsiz yüksek lisans

diploması verilir.
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Danışman atanması

MADDE 28 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapa-

cak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser,

temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte be-

lirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını ens-

titüye önerir. Tez danışmanı ile çalışmaların konusu ve başlığı enstitü yönetim kurulu kararıyla

kesinleşir. Danışmanın, öğrencinin programı içinde en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atan-

ması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Üniversitede kadrolu öğretim üyeleri arasından atanır. Üniversitede

belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde başka bir yükseköğretim ku-

rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin

birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta ye-

terlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi

için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez da-

nışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de

olabilir. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıt işlemleri tez danışmanı tara-

fından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(3) Tez danışmanı, öğrencinin gerekçeli talebi üzerine, anasanat dalı başkanının görüşü

alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel

konular ve kavramlar ile sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip

olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci, en geç beşinci yarıyılın, lisans

derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sına-

vına alınır. Yeterlik sınavına bu fıkrada belirtilen süre içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yö-

netim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürü-

tülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla

sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite kadrosu dışından olmak üzere, danışman

dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yö-

netim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden

oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzman-

larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı

olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında bu Yö-

netmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki

başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla

karar verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde

enstitüye tutanakla bildirilir.
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(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir

sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik

programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-

lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-

masını isteyebilir. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zo-

rundadır.

(7) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini

başarı ile tamamlamış bir öğrenci Enstitüde aynı programın yüksek lisansı bulunması halinde,

yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anasanat

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-

mitesi oluşturulur.

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

ka enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması

durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anasanat dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu

sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-

dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-

bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca işlemin

bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına

sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam

etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay

içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve

Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci,

toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana

kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğ-

rencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez izleme
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toplantısına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

Yapılan değerlendirmenin sonucu üç gün içinde yazılı olarak komite tarafından enstitüye bil-

dirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğren-

cinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik çalışması olarak tez hazırlayan öğrenci tezini; sergi,

proje, resital, konser, temsil gibi sanat uygulaması hazırlayan öğrenci uygulama raporunu veya

tezini ilgili enstitü kurulu tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde hazırlayarak

jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-

malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.

Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.

Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-

lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte

karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. İntihal raporuna ilişkin esas ve

usuller enstitü kurulu tarafından düzenlenir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tez/uygulama raporunun istenen

sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tez/uygulama raporunun yazım kuralla-

rına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tez/uygulama raporlarını anasanat

dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve

enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite kadrosu dışından öğretim

üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hu-

susunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı

kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tez/uygulama raporunun kendilerine teslim edildiği tarihten

itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, tez savunması veya sanat

uygulaması ve tez/uygulama raporu savunması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

Sınav, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin

katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,

sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla

kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler

başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç

gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak

reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme

kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma

sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniver-

site ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan
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tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için

talepleri halinde 27 nci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine göre tezsiz yüksek lisans dip-

loması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 33 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen

bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygula-

malı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta

yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde

ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik dip-

loması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir

ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar

diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde

ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin

bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere

YÖK Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kontenjan belirlenmesi ve ilanı

MADDE 34 – (1) Güz ve bahar yarıyılları başında lisansüstü programlara alınacak öğ-

renci kontenjanları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, enstitüyü oluşturan anabilim/ana-

sanat dallarının önerileri üzerine enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. İlanlarda, aday-

ların sınava tabi tutulacakları alanlar ve yabancı dil ile sınav günü, sınav yeri, başvuru koşulları

ve başvuru tarihleri belirtilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 35 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından

farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki

yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için

eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programları anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine

enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile açılır.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-

mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik ders-

ler de alabilir.
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(4) Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin, Lisans kademesinden aldıkları lisans ders-

lerini 12/8/2011 tarihli ve 28023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi

Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, yüksek lisans derslerini ise bu Yönetmelik

hükümlerine göre almaları ve aldıkları tüm lisans ve yüksek lisans derslerini bu Yönetmelik

hükümlerine göre başarmaları gerekir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi

bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı

olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora

programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 36 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile li-

sansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim

olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından

yararlanamaz.

(3) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen adayların, lisans öğrenimi not durum

belgesi ve diploma fotokopisini ekledikleri bir dilekçe ile derslerin açılacağı yarıyıl başında

ve derslere kayıt süresi içinde müdürlüğe başvurmaları gerekir.

(4) Özel öğrenci adaylarının yabancı dille verilen lisansüstü derslere kabul edilebilme-

leri için Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen yabancı dil yeterlik

sınavını başarmış olmaları veya YÖK’çe kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana

sahip olmaları gerekir.

(5) Enstitü yönetim kurulunca özel öğrenci statüsünde bazı dersleri almaları uygun bu-

lunan adayların, ilgili derse/derslere kayıt olabilmeleri için Üniversite Yönetim Kurulunca

tespit edilen ders saat ücretini ödemeleri ve istenen belgeleri teslim etmeleri gerekir.

(6) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri dersleri

ve bu derslerde aldıkları notları gösteren birer belge verilir.

(7) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için

ödedikleri ücret iade edilmez.

(8) Özel öğrencilere; derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer

hususlarda bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(9) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı

olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde ve-

rilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 37 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan

başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla

kabul edilme koşulları ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
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(2) Yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üze-

rine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında al-

dıkları derslerden muafiyet verilebilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 38 – (1) Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programlarına kayıt hak-

kı kazanan asil ve yedek adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve mü-

dürlük tarafından ilan edilir. Adayların kayıtları, enstitü yönetim kurulunca akademik takvim

dikkate alınarak belirlenen günlerde istenen belgelerin teslimi ile yapılır. Kayıt için istenen

belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin ola-

rak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Adayların kayıtlarını belirlenen süresi içinde

yaptırmaları gerekir.

(2) Kaydedilen öğrenci sayısının üçten az olması halinde o programın açılıp açılmaya-

cağına enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

Hazırlık sınıfı

MADDE 39 – (1) Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan yüksek lisans

programlarında programın dilinden;

a) Dokuz Eylül Üniversitesi ilgili mevzuatı uyarınca kısmen veya tamamen yabancı

dille eğitim yapılan programlarda hazırlık sınıfından muafiyet için gerekli asgari yeterlik pua-

nını,

b) YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından veya eşdeğerliği kabul

edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından (a) bendinde belirtilen puan muadili bir puanı,

sağlayanlar hazırlık sınıfından muaf tutulur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen muafiyet koşulunu sağlayamayan öğrenciler zorunlu hazırlık

sınıfına alınır ve bu öğrenciler için hazırlık sınıfına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

Öğretim planları

MADDE 40 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,

seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Öğretim planları bu Yönetmeliğin 6, 11,

16 ve 25 inci maddelerinin ikinci fıkralarında belirtilen hükümler dâhilinde yılda bir kez olmak

üzere enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır. Onaylanan öğretim planları öğrenci bilgi siste-

mine teklif olarak girilerek kurul kararı ile birlikte kontrol edilmek ve öğrenci bilgi sistemine

aktarılmak üzere Rektörlüğe gönderilir.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-

leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine

enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir

dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

Ders alma, ekleme ve bırakma

MADDE 41 – (1) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğ-

rencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar

verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.
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(2) Öğrenciler dersler başladıktan sonra, en geç on beş gün içinde danışmanının uygun

görüşünü almak şartıyla, o yarıyılın eğitim ve öğretim programında mevcut olan başka dersleri

programlarına ekleyebilirler veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilirler. Öğrenciler al-

dıkları her dersi başarmak zorundadırlar. Öğrencinin aldığı derslerden hangilerinin o dönem

alınması gereken zorunlu dersler olduğu ders kayıt formunda danışmanınca belirtilir.

Devam, değerlendirme ve ders tekrarı

MADDE 42 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarına girebilmeleri için

teorik derslerin %70’ine, uygulama/laboratuvarların ise %80’ine devam etmiş olmaları gerekir.

(2) Dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında sınavların ve yarıyıl içi ça-

lışmalarının, dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl

için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü, yarıyıl içi sınav ve uygulama tarihleri müdürlüğe ve

öğrencilere bildirilir. Ders notu, öğretim üyesi tarafından yarıyıl başında öğrencilere ve ensti-

tüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre sınavlar, yarıyıl sonu proje ça-

lışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumları göz önünde tutu-

larak verilir.

(3) Başarısız olunan bir ders tekrar alınır. Seçimlik ders olması halinde danışmanın ge-

rekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile aynı kredide başka bir ders alınabilir.

Öğrenciler enstitü yönetim kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla ba-

şarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.

Ders notları ve başarı durumu

MADDE 43 – (1) Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşa-

ğıdaki tabloda gösterilmiştir.

Puan Yarıyıl Ders Notu Katsayı

90-100 AA 4,0

85-89 BA 3,5

80-84 BB 3,0

75-79 CB 2,5

70-74 CC 2,0

65-69 DC 1,5

60-64 DD 1,0

50-59 FD 0,5

49 ve aşağısı FF 0

(2) Bir dersten başarılı sayılabilmek için en az CB notu alınması gerekir.

(3) Ayrıca; G (Gelişmekte Olan), Y (Yetersiz), B (Başarılı), M (Muaf) notları ortalamaya

katılmayan notlar ve D (Devamsız), E (Eksik) notları geçici notlar olup, bunlara ilişkin diğer

esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) D notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları

yerine getirmediği için, sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir ve not ortala-

ması hesabında FF notu işlemi görür.
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b) B notu; tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Ayrıca, kredisiz

olarak alınan dersler ile alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ve seminerler için, başarılı olma

durumunda da kullanılır.

c) G notu; tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

ç) Y notu; tez çalışmalarını başarı ile sürdüremeyen öğrencilere verilir. Ayrıca kredisiz

olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma

durumunda da kullanılır.

d) E notu; yarıyıl içinde başarılı olduğu halde, ders için gerekli koşulları tamamlaya-

mayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde notların müdür-

lüğe teslimi tarihinden itibaren, bir ay içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır.

Aksi halde, E notu FF notu haline dönüşür.

e) M notu; öğrencinin daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az

ders yüküne sayılan dersler için, enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi üzerine enstitü yö-

netim kurulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir.

(4) Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabi-

lim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitü-

lerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen

derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3’ünden fazla

olamaz.

Not ortalamaları

MADDE 44 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı durumu, her yarıyıl sonunda ağırlıklı

not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin

kredi değeri ile öğrencinin aldığı dersin başarı notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi

bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam

kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden

sonra iki hane olarak gösterilir. Virgülden sonraki üçüncü basamaktaki sayının beş veya daha

büyük olması halinde, ikinci haneyi artıracak şekilde yukarı yuvarlanır. Genel not ortalaması,

en az ders yükünü tamamlamak amacıyla alınan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

Tekrar edilen derslerden alınan en son not geçerlidir. Öğrencinin yüksek lisans kredisine sa-

yılmayan derslerinin notları genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

(2) Genel not ortalaması, 3,75’ten az olmamak üzere, enstitü yönetim kurulu tarafından

belirlenen puanın üstünde olan öğrenciler üstün başarılı sayılır ve bu öğrencilere üstün başarı

belgesi verilir.

Diğer hükümler

MADDE 45 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulü

anabilim/anasanat dalı görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Yurt-

dışından alınmış lisans diplomalarının eşdeğerliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması

15 Ağustos 2016 – Sayı : 29802                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



gerekir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe yeterlilikleri ve lisansüstü derslere başlayabilmeleri

için DEDAM, TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü diploması/belgesine sahip olmaları gerekir.

%100 yabancı dilde eğitim yapan programlarda DEDAM, TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü

diploması/belgesi eğitim süresi içinde getirilebilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(3) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü sırasında 4’lük sistemden mezun öğrenci-

lerinin notlarının 100’lük sisteme çevrilmesinde Senato tarafından kabul edilen not dönüşüm

tablosu kullanılır. Diğer yükseköğretim kurumlarınca yapılan not dönüşümleri kabul edilmez.

(4) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü için, İlahiyat Fakültesi veya Yabancı

Diller Yüksekokulunca yapılan yabancı dil yeterlilik sınavları ile YÖK tarafından kabul edilen

merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları,

23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Ya-

bancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönet-

melikle belirlenen süre ile geçerlidir.

(5) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık

eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-

liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 20/4/2016 tarihli ve

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Dokuz

Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile diğer mevzuat hü-

kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 47 – (1) 6/11/2013 tarihli ve 28813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz

Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş yeni hükümlerin uygulaması ve

belirlenmiş yeni süreler 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 20/4/2016 tarihinden itibaren başlar.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıtlı olan öğrenciler hakkında 45 inci maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                             15 Ağustos 2016 – Sayı : 29802



Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine

ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma Grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (ULUTÖMER): Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Uludağ Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve Türk soylular dâhil,

yabancı uyruklulara Türkçe öğretmek ve bu uygulamayı çeşitli uzmanlık alanlarında gerçek-

leştirmektir.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amacını gerçekleştirmek için gerektiğinde birimler oluşturmak ve alanıyla

ilgili konularda bakanlıklar, diğer üniversitelerin ilgili birimleri ve kamu kuruluşlarıyla ortak

eğitim-öğretim, araştırma ve yayın faaliyetleri yürütmek.

b) Alanla ilgili kamu kurumları ve özel kurumlarla işbirliği yaparak Türkiye’nin tanı-

tımına da katkı sağlayacak nitelikte yazılı ve görsel öğretim materyali hazırlayıp yayınlamak.
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c) Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklar tarafından yurt içi ve yurt dışındaki gö-

revlendirmelerde öğretim elemanları ve öğretmenlere yönelik kurslar açmak.

ç) Türkçenin öğretilip araştırılması için Üniversite ve diğer ulusal veya uluslararası üni-

versitelerde okuyan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerle mezunlarına yönelik ortak prog-

ramlar hazırlamak, kurslar düzenlemek ve stajlar yaptırmak.

d) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaya teşvik

amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek.

e) Türkçenin ana dil olarak veya yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp

yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla

ortak çalışmalar yapmak.

f) Yabancılara Türkçe öğretimi yöntemleri üzerine araştırmalar yapmak.

g) Dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek.

ğ) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-

versitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk

Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğ-

rencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj

yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

h) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğre-

timi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ı) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına, Türk Dilini öğrenebilmeleri için kısa süreli

uyum kursları düzenlemek.

i) Türkiye ile diğer ülkelerin ilgili kurum ve kuruluşları arasında yapılan ikili anlaşma-

lara bağlı olarak ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak;

bu ülkelerden gelecek olan öğrenci, eğitimci, akademisyen, Türkiye’de bulunan büyükelçilik

çalışanları ve diplomatlara, iş adamlarına, Türkiye Türkçesi kursları düzenlemek.

j) Türkçe öğrenmek isteyenlere uzaktan eğitim vermek suretiyle Türkiye Türkçesi öğ-

retmek.

k) Kendini geliştirmek isteyenler için diksiyon, okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini

geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

l) Türkiye Türkçesi ile birlikte Azeri, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen Türkçesi gibi

Türk lehçeleriyle ilgili kurslar düzenlemek.

m) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha

doğru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.

n) Akademik Türkçe ile ilgili kurslar ve seminerler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.
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Müdür ve Müdür Yardımcıları

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için

Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle

Müdür Yardımcılarını değiştirebilir. Müdür Yardımcıları bu sıfatları dolayısıyla oy hakkı ol-

maksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Yardımcılarından birini vekil bıra-

kır. Vekâlet üç aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

Yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve kurullara başkanlık etmek ve kurullarda alınan kararları uygula-

mak, Merkezin amaç ve faaliyetlerinde belirtilen konularda işleyişi sağlamak.

b) Merkezin işleri ile her düzeydeki personelin görev ve sorumlulukları üzerinde genel

gözetim ve denetim görevini yapmak.

c) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan genel ihtiyaçları ve

bunlarla ilgili önerilerini Rektöre iletmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Müdür dâhil beş kişiden oluşan Yönetim Kurulu, Müdürün teklifiyle

Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından üç yıllığına görevlendirilir.

Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin

yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine

olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetlerini ve

bu faaliyetlerle ilgili esasları belirlemek.

b) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili karar al-

mak.

c) Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek, yapılacak görevlendirmeler ile ilgili öne-

rilerde bulunmak.

ç) Merkezde uygulanacak kursların açılmasına ilişkin esasları belirlemek.

d) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hangilerinin uygulamaya

konulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda bir sonraki Danışma Kuruluna rapor ver-

mek.

e) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

f) Diğer kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve bun-

lara ilişkin protokolleri hazırlamak.
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g) İlgili mevzuat hükümlerine göre birimler oluşturulmasına ilişkin ilkeleri belirlemek,

hazırlamak ve hazırlanan esasları Rektörlüğe sunmak.

ğ) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

h) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlen-

mesine karar vermek. 

ı) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların esas ve usullerini tespit etmek.

i) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, ilgili konularda çalışmalar yapmış ya da yapmakta

olan en az beş en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından

üye seçilebilir. Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından

önerilen bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk şartı aranmaz. Müdür gerekli gör-

düğü durumlarda Merkez ve şube yöneticilerinin de Danışma Kurulu toplantılarına katılmala-

rını isteyebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve tavsiyelerde bulunur.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek

ve Merkez çalışmalarında verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Ça-

lışma grubu başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun

onayı ile görevlendirilirler. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirile-

cek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 16/7/2014 tarihli ve 29062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Uludağ Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2011/596 
KARAR NO : 2012/637 
DAVACI : K.H. 
SANIK : KAMAN GAFAROV, Eli ve Sevda oğlu, 09/02/1991 ŞERUR 

doğumlu, Mah./köy nüfusunda kayıtlı. ŞERUR NAHCİVAN 
adresinde oturur. 

SUÇ : 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık, 5683 
sayılı Kanuna Aykırılık 

SUÇ TARİHİ : 22/10/2010 
SUÇ YERİ : IĞDIR/ARALIK 
KARAR TARİHİ : 17/07/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5682 Sayılı 

Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık ve 5683 sayılı Kanuna Aykırılık suçlarından kamu 
davası açılmış olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 17/07/2012 tarih, 2011/88 
Esas ve 2012/105 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL 
İdari Para Cezası kararı verilmiş olup, sanık Kaman GAFAROV adresinde bulunamadığından ve 
tebligat yapılamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri 
gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna 
başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 6713 

————— 
ESAS NO : 2013/52 
KARAR NO : 2015/237 
DAVACI : K.H. 
SANIK : HÜSEYN SEFERZADE, Araz ve Samile oğlu, 01/12/1988 

ŞERUR doğumlu, ŞERUR / NAHÇIVAN AZERBAYCAN 
adresinde oturur.  

SUÇ : Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak, 
Göçmen Kaçakçılığı Yapma 

SUÇ TARİHİ : 08/01/2013 
SUÇ YERİ : IĞDIR/ARALIK 
KARAR TARİHİ : 10/06/2015 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Eşyayı, gümrük 

işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak. Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan kamu davası 
açılmış olmakla Aralık Asliye Ceza Mahkemesi'nin 10/06/2015 tarih, 2013/52 Esas ve 2015/237 
karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten erteleme, 160 TL adli para 
cezası, 2 yıl 6 hapis cezası kararı verilmiş olup, sanık HÜSEYN SEFERZADE adresinde 
bulunamadığından ve tebligat yapılamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28. ve 
devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 6712 
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İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2016/88 
Karar No : 2016/380 
Mahkememizin 30/06/2016 tarih ve 2016/88 Esas, 2016/380 Karar sayılı kararı ile Resmi 

Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 206/1 
maddesi uyarınca 3'er ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına, haklarında TCK'nın 53/1-2 
maddesi uyarınca hak yoksunluğunun uygulanmasına, CMK'nın 231/5 maddesi uyarınca hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına, CMK'nın 231/8 maddesi uyarınca 5'er yıl süreyle denetim 
süresine tabi tutulmalarına dair karar verilen Abdulla ve Rahima kızı, 1988 Özbekistan doğumlu, 
Özbekistan Vatandaşı olan IMIDA ABSALYANOVA ve Ibragım ve Roza kızı, 1964 Özbekistan 
doğumlu, Özbekistan Vatandaşı olan SAFIE GAFUROVA'nın bildirdiği adresinin olmaması 
nedeniyle bulunamadıkları gibi tüm aramalara rağmen de ulaşılamadığı anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

İlan ücretinin karar kesinleştikten sonra sanıklardan tahsiline, 
İlan olunur.  6772 

————— 
Esas No : 2015/404 
Karar No : 2016/277 
Mahkememizin 24/05/2016 tarih ve 2015/404 Esas, 2016/277 Karar sayılı kararı ile Sesli 

Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret suçundan müşteki Tuğba Onar'a karşı eylemi 
nedeniyle 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 125/2-1, 62 maddeleri uyarınca 2 ay 15 gün hapis 
cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 53/1-2 maddelerinde belirtilen haklardan yoksun 
bırakılmasına, CMK'nın 231/5 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 
CMK'nın 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına, müşteki 
Müyesser Aykut'a yönelik eylemi nedeniyle beraatine, sanığın sebebiyet verdiği 3 tebligat gideri 
olan 30 TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline dair karar verilen Çelali ve Suna oğlu, 
09/03/1978 İstanbul doğumlu, Ardahan, Çıldır, Kayabeyi nüfusunda kayıtlı, 61333463290 T.C 
Kimlik numaralı, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan BARIŞ KALA'nın bildirdiği adresinden 
bulunamadığı gibi tüm aramalara rağmen de ulaşılamadığı anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

İlan ücretinin karar kesinleştikten sonra Sanıktan tahsiline, 
İlan olunur. 6771 

—— • —— 
İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2012/216  
Karar No : 2016/125  
Mahkememizin 30/03/2016 tarih 2012/216 Esas 2016/125 sayılı kararı ile Birden Fazla 

Kişi İle Tehdit, Birden Fazla Kişi İle Tehdit, Yaralama, Birden Fazla Kişi İle Tehdit suçundan 
TCK.nın 86/1 maddesi ile karar verilen Nizamettin ve Fatma oğlu 10/03/1978 Maçka D.lu 
Trabzon Maçka nüfusuna kayıtlı Müşteki Hacı Osman BALTA bildirdiği adresinin yetersiz 
olması nedeniyle bulunamadığı gibi tüm aramalara rağmen de ulaşılamadığı anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra Sanıktan tahsiline, 
İlan olunur. 6768 
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İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/250 
Karar No : 2015/121 
Mahkememizin 15/04/2014 tarih 2013/250 Esas 2015/121 Karar sayılı kararı ile 

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık, Kilitlenmek Suretiyle 
Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK nin 142/1-b maddesi gereğince 
karar verilen Jamila ve Kadour oğlu 1992 Cezayir doğumlu ABDOLA DAMANİ bildirdiği 
adresinin yetersiz olması nedeniyle bulunamadığı gibi tüm aramalara rağmen de ulaşılamadığı 
anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra Sanıktan tahsiline, 
İlan olunur. 6769 

————— 
Esas No : 2013/250 
Karar No : 2015/121 
Mahkememizin 15/04/2014 tarih 2013/250 Esas 2015/121 Karar sayılı kararı ile 

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık, Kilitlenmek Suretiyle 
Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK nin 142/1-b maddesi gereğince 
karar verilen Mohmad ve Saida oğlu 1991 Cezayir doğumlu İSLAM DARİ bildirdiği adresinin 
yetersiz olması nedeniyle bulunamadığı gibi tüm aramalara rağmen de ulaşılamadığı 
anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra Sanıktan tahsiline, 
İlan olunur. 6770 

—— •• —— 
İstanbul 2. Çocuk Mahkemesinden: 
Esas No : 2010/971 
Karar No : 2016/143 
5682 Sayılı Kanuna Muhalefet, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan 

suçlarından suça sürüklenen çocuk olup, Kırgızistan uyruklu, Rıfkat ve Lıdıya kızı, 07/11/1992 
doğumlu RADASTİNA SADYKOVA'nın Türkiye'de belli bir adresinin olmadığı ve yurt dışı 
adresinin tespit edilemediğinden, 

Suça sürüklenen çocuk RADASTINA SADYKOVA hakkında mahkememizde yapılan 
yargılama sonunda; 

Mahkememizin 24/03/2016 tarih 2010/971 esas 2016/143 karar sayılı kararı ile suça 
sürüklenen çocuk Radastina Sadykova hakkında 5682 Sayılı Kanuna Muhalefet, Resmi Belgenin 
Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçlarından açılan kamu davalarının TCK 66/1, 2 CMK 223/8 
maddeleri gereğince zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verilmiş olup, 

İş bu hükmümüzün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir 
dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunulmak suretiyle Yargıtay'da temyiz kanun yoluna 
gidilmediği taktirde kesinleşmiş sayılacağı hususu tebligat yerine kaim olmak üzere 15 gün 
süreyle ilanen tebliğ olunur. 6631 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
HASSAS EKİM MAKİNASI VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNASI 

YEDEKLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE 

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İKN : 2016/320228 

1 - İdarenin : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü  

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14    06100 Yenişehir/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 458 55 00    Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01 

c) Elektronik Posta Adresi : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı  Muhtelif cins ve miktarlarda 34 kalem Hassas Ekim 

Makinası ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinası Yedekleri 

b) Teslim Yeri : Ankara Şeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut / 

ANKARA 

c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 90 (Doksan) 

takvim günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve Saati : 31.08.2016 tarihi, Saat 14.00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır, 

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale 

dökümanları, KDV.dahil TL.75,00 (Yetmişbeş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 31.08.2016 tarihi, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14   06100 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 7402/1-1 
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PANCARIN SİLOLARA BOŞALTILMASI VE MAKİNELERİN BAKIM-ONARIM 
VE REVİZYONU İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından: 
6 adet Elektrik Tahrikli, 9 adet Dizel Seyyar Pancar Boşaltma Makineleri ile yaklaşık 2 ay 

süre ile 406.000 Ton Pancarın Silolara Boşaltılması ve Makinelerin Bakım - Onarım ve revizyonu 
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 : 2016/318512 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi   TURHAL/TOKAT 
b) Telefon ve faks numarası : 356 275 35 30 - 356 275 35 39 
c) Elektronik posta adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2016/2017 kampanya döneminde 6 adet 

Elektrik Tahrikli, 9 adet Dizel Seyyar Pancar Boşaltma 
Makineleri ile yaklaşık 2 ay süre ile 406.000 Ton 
Pancarın Silolara Boşaltılması ve Makinelerin Bakım - 
Onarım ve revizyonu 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası 
Artova Ziraat Bölge Şefliği Artova, Sulusaray, Üçyol ve 
Yeşilyurt Pancar Kantarı, Çamlıbel Ziraat Bölge Şefliği 
Çamlıbel Pancar Kantarı, Pazar Ziraat Bölge Şefliği 
Pazar Pancar Kantarı, Zile Ziraat Bölge Şefliği Boztepe, 
Güzelbeyli, Reşadiye ve Akyazı Kantarı 

c) İşin süresi : Yaklaşık 2 ay 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası 
b) Tarihi ve saati : 25/08/2016 - 14:00 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 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 

FABRİKASI 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 ihale kantar bazında kısmi teklife açıktır. 
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YETMİŞBEŞ) 

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. 7409/1-1 
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EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Sakarya III Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Sakarya III Organize Sanayi Bölgesi Evsel 
ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir.  

1 - İdarenin 
Adresi : OSB Bölge Müdürlüğü Soğucak Mahallesi - Sögütlü/ 

SAKARYA 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Sakarya III Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 

işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel 
nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, nihai 
kapasiteli işletme şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan 
uygulama projelerine göre, I. kademede yapımı öngörülen 
9.000 m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve 
elektrik ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin 
işletmeye alınması, deneme işletilmesi, bakımı, iş sonu 
projeleri (as-built) ve işletme-bakım kitaplarının hazırlanması 
ile idare personelinin eğitilmesi işleridir.  

b) Yapılacağı yer : Sakarya  
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 
2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu 
Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 06/09/2016 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, en az 4.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 12.000 m3/gün 
kapasiteli Evsel (Aktif Çamur veya damlatmalı filtre prosesi uygulaması), Atıksu Arıtma Tesisi 
komple (inşaat, mekanik ve elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi aslı ile bu belgeyi tevsik 
amacıyla idari şartnamenin 7.1-B/4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli 
örneklerini istekliler sunmak zorundadır. 

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır. 
İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer 

ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve 
asgari 4.000.000 TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
b - Anahtar Teknik Personel 
 

Adet Mesleki Unvanı 
1 İnş. Yük. Müh. veya İnş. Müh. (En az 5 yıl deneyimli) 
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Anahtar teknik personelin, ihale tarihinden en az üç ay öncesi işe alınmış ve ihale tarihi 
itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir. Anahtar teknik personelin 
deneyim süresinin en az 5 yıl olma şartı aranmaktadır. 

6) Yapı Araçlarına ait Taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) 4.000.000 TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı miktarda 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) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. 
E) 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 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Sakarya III Organize 

Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı) adına alınacak en az 1.500.000 TL tutarında Geçici 
Teminat. 

H) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu.  
I) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, 

imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları 
tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik 
imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller. 

J) Performans Garanti Beyannamesi. 
K) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler. 
L) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
M) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
N) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren 
iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu 
yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.) 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini 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 Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. 
No: 154   1. Kat 155 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 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş 
Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F) ve (L) 
bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.  

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Sakarya III Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının OSB Bölge 
Müdürlüğü Soğucak Mahallesi - Sögütlü/SAKARYA adreslerinde görülebilir veya 500 TL 
karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak 
üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler 
için ise 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 sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  7406/2-1 
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59 PAFTA, 2651 ADA, 4 PARSEL SAYILI, 13.840,79 m2 ALANLI TAŞINMAZIN, 
ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Üsküdar Belediyesine ait, Mimar Sinan (Toygar Hamza) Mahallesi, 59 Pafta, 

2651 Ada, 4 Parsel sayılı, 13.840,79 m2 alanlı, imar planında "Ticaret + Hizmet Alanı" lejantında 
bulunan arsa üzerinde idarece uygun görülecek projelerin yapılması, her türlü teknik altyapı ve çevre 
düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare (Belediye) gelir payının ödenmesini 
kapsayan Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35.a 
maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 

 

İlçe 
Mahalle 

Pafta 
Ada 

Parsel 
Alanı 
(m2) Cinsi 

İmar 
Durumu 

Muhammen 
Bedel 

Geçici 
Teminat 
Bedeli 

İhale 
Tarihi 
Saati 

Üsküdar 
Mimar 
Sinan 

59 
2651 

4 
13.840,79 Arsa 

Ticaret+ 
Hizmet 

310.000.000,00 
TL+KDV 

9.300.000,00 
TL 

08.09.2016 
10:00 

 
2 - İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 08.09.2016 tarihinde Perşembe günü saat 

10.00’da Üsküdar Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır. 
3 - Şartname ve Ekleri, Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi, 

Çavuşdere Caddesi, No: 35 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki, Üsküdar Belediyesi Emlak ve 
İstimlak Müdürlüğü’nde  ücretsiz görülebilir ve 1.000,00-TL (Bin-Türk Lirası) bedelle aynı adresten 
temin edilebilir. 

4 - İhaleye Katılabilme Şartları 
İhaleye katılacak istekliler teklif dosyası ile beraber aşağıda yazılı belgeleri usulüne uygun 

olarak hazırlayarak en geç 08/09/2016 Perşembe günü saat 09:30’a kadar Üsküdar Belediyesi, 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmek mecburiyetindedirler. 

a) Adres Beyanı: Türkiye'de tebligat için adres beyanı 
b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge 
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 
- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

d) İmza Sirküleri: 
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi 
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

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

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun), 
f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun), 
g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına 

teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza 
sirküleri. 
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h) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter 
tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki 
yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına 
göre temin edecekleri belgeler. 

i) Mali Durum Belgeleri: İstekli firmaların bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip 
olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem de 
toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 

Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans kurumlarından 
alacakları ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyitli Banka Referans 
Mektuplarının bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredi toplamlarının 25.000.000,00- TL 
(Yirmibeşmilyon Türk Lirası)'den az olmadığını, ortaklık olması halinde ortaklardan birinin 
yukarıda belirtilen tutarın en az % 50 sini, geri kalanını da diğer ortakların sağlayabildiklerini 
belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 
karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklardan bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans 
mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir. 

Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir 
tablolarının yeminli mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi dairelerince 
onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun en az 50.000.000,00- TL (Ellimilyon Türk 
Lirası) olması gerekmektedir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait 
belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

j) İş Deneyim Belgeleri: Kamu ya da özel sektörde son onbeş yıl içinde kendilerine ait ve tek 
bir iş kapsamında en az toplam 15.000 m2 komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını gösteren 
ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir. 

Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, 
Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. tamamlanmış 
inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

k) Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin 
edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname. 

l) Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin 
edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname. 

m) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. 
maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

5 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri 
ödemek istekliye aittir. 

6 - İsteklilerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü 08/09/2016, Saat: 
09:30’a kadar Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşdere Caddesi, 
No: 35 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki, Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra 
numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Postadaki gecikme sebebiyle değerlendirmeye 
alınmayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen 
teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz. 

7 - Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır. 
8 - İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi 

yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 
İlan olunur. 7403/1-1 
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DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI KAPALI DEVRE TV (CCTV) SİSTEMİ 
TEMİN VE TESİSİ İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14. MADDESİNE GÖRE AÇIK 

İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 
İhale Dosya Numarası : 2016/18 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 

No: 32     06560 - Yenimahalle/Ankara 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 204 2338 - 0 312 212 81 58 
c) İhale Dokümanının 
   Görülebileceği adres : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası İçerisinde Bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube 
Müdürlüğü 

2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı - 1 adet “DHMİ Genel Müdürlüğü Hizmet 

Binası Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi Temin ve 
Tesisi” 

b) Teslim yeri : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlük Binası 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 90 (doksan) 

takvim günüdür. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32 

06330 - Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 
İkmal Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 08.09.2016 Perşembe Günü , Saat 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 ilgili Meslek 

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

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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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, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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 serbest muhasebeci, 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 kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya 

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

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

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. 

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
1 - İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

2 - İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 

3 - İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 
Yeterlik Belgesi, 

4 - İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

5 - İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 
veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 
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4.2.3. Teklif edilecek olan sistemin kurulum, işletim ve bakımı için üreticinin Türkiye’de 
bulunan ofisinden veya Türkiye Distribütöründen bu ihaleye hitaben alınmış satış, servis ve 
garanti hizmetlerini yürütebileceklerine dair yetki belgesi, 

4.2.4. İstekli, 10 yıl süreli yedek parça garantisine ilişkin taahhütname verecek olup, bu 
hususa ilişkin 10 yıllık süreyi içeren fiyatlandırılmış yedek parça listesini, bu listede yedek 
parçaların kullanım ömürleri de yer alacaktır. 

4.2.5. Teknik Şartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik dokümanlar 
(kataloglar). Söz konusu dokümanların teklif edilen cihazla ilgili tüm detayları kapsaması 
gerekmektedir. 

4.2.6. İstekli, Teklif edilen Sistemde yer alan ekipmanlara ait CE, FCC, UL, TSE, ISO vb. 
ulusal/uluslararası standartlara uygunluk belgelerini, 

4.2.7. İstekli firma, ISO 9001:2000 veya ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi 
belgesini, 

4.3.8. İstekli cihazlara ait broşür, prospektüs, bakım onarım ve kullanıcı kitapları, 
CD/DVD’leri, 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 
4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak “CCTV sistemi ile bu sistemlerin entegrasyonunun bir 

bütün halinde gerçekleştirildiği işler” kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Bu ihaleye yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli 

malı teklif eden istekliye, yerli malı olduğunu belgelemesi kaydıyla, %12 (Yüzde On iki) 
oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,-TL (Yüzelli Türk lirası) 

karşılığı aynı adresten İstekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi 
numarası vb. bilgileri ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube 
Müdürlüğü Zemin Kat Z-138 no.lu odadan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-138 
no.lu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine 
bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin 
tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 
tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir. 7342/1-1 
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FABRİKAMIZ 2016-2017 KAMPANYASI SÜRESİNCE PANCAR ANALİZ 
LABORATUVARI HİZMET İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİDİR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 
İhale kayıt numarası : 2016/320172 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR  
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2016-2017 Kampanyası süresince pancar 

analiz laboratuvarı hizmet işlerinin yapılması. 
Toplam 33 kişi tahmini 90 gün çalıştırılacaktır.  

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 90 takvim 

günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  
b) Tarihi ve saati : 29.08.2016 Pazartesi günü saat 10.00 
4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 29/08/2016 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 
olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 
Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7438/1-1 —— •• —— 
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çankaya Belediye Başkanlığından: 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Hasan Cem ŞEREFOĞLU 
ADRESİ : Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. Yüksel Sitesi D-Blok No: 9/45 

Çankaya/ANKARA 
Yetki ve sorumluluğu Belediyemize ait, Çukurambar Mahallesinde 27035-26427 adalar 

arasında 1457. Caddeye cepheli Çansera Kent Bahçesi (Çankaya Belediyesi Çansera Rekreasyon 
Alanı) içerisinde bulunan 12 m² kullanım alanlı 5 nolu yiyecek büfesinin 3 (üç) yıllığına kiraya 
verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca, 17.12.2013 tarihinde 
yapılan ihale sonucu; tarafınıza verilmiş olup; Belediyemiz ile Ankara 49. Noterliği nezdinde 
24.01.2014 tarih ve 1002 yevmiye numaralı kira sözleşmesi düzenlenmiştir. Ancak; kira 
bedellerinin yasal süresi içinde ödenmemesi nedeniyle Başkanlık Makamının 09.10.2014 tarih ve 
3744 R: 631653 sayılı Olur’ları ile söz konusu yere ait kira sözleşmesi, Belediyemiz tarafından 
tek taraflı olarak feshedilmiştir. 

Söz konusu yerin 2014 yılı Mart ayından Ağustos ayına kadar olan dönemde kira 
bedellerinin ödenmemesi nedeniyle tahsili için işlem başlatılmış olup; ayrıca, 2014 yılı Eylül 
ayına ait 1.600,00-TL ve Ekim ayına ait 9 günlük (fesih tarihine kadar) 464,62-TL olmak üzere 
toplam 2.064,62-TL kira bedelinin ise ödenmediğinin tespit edilmesi üzerine; söz konusu bedelin 
yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 15 (gün) içerisinde ödenmesi gerektiği hususundaki 
22.10.2014 tarih ve 3932 Ref: 648696 sayılı yazımız; belirtilen adresin kapalı olması nedeniyle 
tebliğ edilememiştir. Bunun üzerine, Çankaya Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğünden güncel 
adres bilgileriniz istenilmiş; gelen cevap yazısında tarafınıza ait Ulusal adres veri tabanında 
güncel adres bilgisine ulaşılamadığı bildirilmiştir.  

Bu durumda 22.10.2014 tarih ve 3932 Ref: 648696 sayılı yazımızda belirtilen bedelin, 
Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Belediyemiz veznesine 
ödenmesi, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak 
üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 7282/1-1 
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İzmir Selçuk Belediyesinden: 
İZMİR SELÇUK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE GENÇLİK MERKEZİ 

MİMARİ PROJE YARIŞMASI 
YARIŞMANIN KONUSU: 
“Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarışması” Selçuk 

Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel 
Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” 
uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır. 

 
KATILIM ESASLARI: 
1 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten 

men cezalısı durumunda olmamak, 
2 - Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 
3 - Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, 
4 - Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak, 
5 - Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (ekip olarak 

katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). 
6 - Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 
7 - Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak, 
 
YARIŞMA TAKVİMİ: 
Yarışmanın İlanı : 15/08/2016 
Son Soru Sorma Tarihi : 15/09/2016 
Cevapların Yayın Tarihi : 30/09/2016 
Proje Teslim Tarihi : 15/11/2016 
Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi : 25/11/2016 
 
JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER 
DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ 
• Dahi Zeynel BAKICI, Selçuk Belediye Başkanı 
• Niyazi PINAR, Selçuk Belediyesi Danışmanı, 
• Tülay AYARMAN, Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı, 
 
ASİL JÜRİ ÜYELERİ 
• Tamer BAŞBUĞ, Mimar (Jüri Başkanı) 
• Cem SORGUÇ, Mimar 
• Ebru YILMAZ, Y.Mimar 
• Deniz DOKGÖZ, Y.Mimar 
• A.Caner İNCE, İnşaat Mühendisi 
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YEDEK JÜRİ ÜYELERİ 
• Ahenk YILMAZ, Mimar 
• Onur ÖZKOÇ, Mimar 
• İbrahim BAKIM, İnşaat Mühendisi 
 
RAPORTÖRLER 
• Cansu BAKICIOL, Mimar 
• Pınar MİRİ, Mimar 
 
YER GÖRME: 
Yer görme zorunlu değildir, ancak jüri, yarışmacıların yer görmesini tavsiye etmektedir. 
 
YARIŞMA ÖDÜLLERİ: 
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve 

mansiyonlar verilecektir. 
Birincilik Ödülü : 50.000,00TL. (ellibintürk lirası) 
İkincilik Ödülü : 30.000,00TL. (otuzbintürk lirası) 
Üçüncülük Ödülü : 25.000,00TL. (yirmibeşbintürk lirası) 
1. Mansiyon : 10.000,00TL. (onbintürk lirası) 
2. Mansiyon : 10.000,00 TL. (onbintürk lirası) 
3. Mansiyon : 10.000,00 TL. (onbintürk lirası) 
4. Mansiyon : 10.000,00 TL. (onbintürk lirası) 
5. Mansiyon : 10.000,00 TL. (onbintürk lirası) 
 
YARIŞMA BAŞVURUSUNA İLİŞKİN ESASLAR: 
Yarışmaya katılmak isteyenler 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında “İzmir Selçuk 

Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarışması ” şartnamesini alabileceklerdir. 
Yarışma şartname bedelinin “İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje 
Yarışması ” açıklaması ile Selçuk Belediyesine ait Ziraat Bankası Selçuk Şubesi TR51 0001 0005 
6107 3979 9050 17 no’lu hesaba veya Selçuk Belediyesi tahsilat veznelerine yatırılması ve 
alınacak dekontun yarışma raportörlüğüne ibrazı ile şartname ve ekleri elden alınabileceği gibi 
dekont ile isim, adres, telefon, e-posta bilgilerini içeren belgenin e-posta veya fax ile raportörlüğe 
gönderilmesi sonrasında yarışma şartnamesi ve ekleri adreslerine gönderilecektir. Yarışma 
şartnamesi 15/11/2016 tarihine kadar temin edilmelidir. Şartname ve ekleri belediyenin ilgili 
internet sitesinden indirilebilir. 

 
ŞARTNAME TEMİN ADRESİ: 
''İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarışması'' 

Raportörlüğü Selçuk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi No: 111 
Kat: 2 Fen İşleri Müdürlüğü Selçuk/İZMİR 

Tel: (0232) 892 69 25 E-posta: yarisma@selcuk.bel.tr 7382/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Bursa Yolu Üzeri 4. Km Gedelek Köyü (Ada:- , Pafta:H22.b-01.c.D, Parsel:2776) 

Orhangazi / Bursa adresinde 25.09.2012 tarih BAY/939-82/31550 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 
(28.01.2014 Tarih ve 3126 Sayılı Karar ile Sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Mesafe Petrol 
Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 
29/01/2014 tarihinde yapılan denetim, bayinin otomasyon verileri ve Petrol Piyasası Dairesi 
Başkanlığından alınan bilgiler birlikte değerlendirildiğinde; otomasyon sisteminde dışarıdan 
müdahale edildiğinin, kayıtların değiştirildiğinin, otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli 
çalışmadığının tespit edilmesi ve bu kapsamda 15/11/2012 tarih DAĞ/4122-1/31774 sayılı 
Dağıtıcı Lisansı (19/12/2013 tarih 4764-4 sayılı Karar ile sona erdirilmiştir) sahibi Acıbadem 
Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (31.12.2012-
19/12/2013 arasında dağıtıcısı) istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasına ve aykırılıklara 
ilişkin öngörülen eylem ve bildirimleri yapmaması hususunun 5015 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin 
6 ncı fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 7, 8 ve 11 inci fıkralarına ve 
1240 sayılı Kurul Kararının halihazırda yürürlükte bulunan şekliyle 4 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrasının (b) ve (d) bentlerine, 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırı 
olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat 
karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Acıbadem Akaryakıt Dağıtım 
Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 27/04/2016 tarihli ve 6253-50 
sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma 
sonucu düzenlenen 31/05/2016 tarihli ve 973 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili 
maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 
edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin 
Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7422/1/1-1 
————— 

Kurulun 27/03/2015 tarihli ve 5534/81 sayılı Kararı ile; 25.08.2009 tarih ve BAY/939-
82/26472 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı sahibi Afacan Akaryakıt ve Petrol Ürünleri 
Nakliye Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin, 31/07/2013 tarihli tespite göre, 
istasyonda mevcut 3 adet akaryakıt tankından 2 adedinin otomasyon sistemine bağlantısı 
yapılmadan faaliyet göstermesi nedeniyle 25/12/2014 tarih ve 5388/37 sayılı Kurul Kararı ile 
yazılı savunması istenmesine rağmen konu hakkında yazılı savunma yapılmadığından, söz konusu 
fiil nedeniyle söz konusu Şirket hakkında 70.000.-TL idari para cezası uygulanmıştır. 

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 
yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 
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yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7422/2/1-1 

————— 
Kurul’un 09/06/2016 tarih ve 6329-18 sayılı Kararı ile, MYĞ/2552-6/27682 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Biz-Bio Alternatif Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 
lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 
tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 
birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği 
değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki 
durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kişi hakkında 
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 
düzenlenen 28/06/2016 tarih ve 1085 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 
ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7422/3/1-1 

————— 
Kurul’un, 13.05.2016 tarih ve 6279/29 sayılı Kararı ile "DAĞ/5158-1/34542 numaralı 

dağıtıcı lisansı sahibi EGEOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ’nin ortaklık yapısı, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili 
kişilerinde meydana gelen değişiklikleri yasal süresi içerisinde Kuruma bildirmemesinin 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası 
Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, 
EGEOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 
Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 80.106. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), 
Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 
5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, 
Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, 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 
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halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, 
hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7422/4/1-1 

————— 
Kurul 27/04/2016 tarih ve 6252/50 sayılı Kararı ile; MYG/3056-3/28923 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Mirsoy Petrol Kimya ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin Kuruma 
2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile 
ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mirsoy Petrol Kimya ve 
Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi nezdinde 21/01/2016 tarihli ve 6081/169 sayılı Kurul 
Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 23/02/2016 tarihli ve 264 sayılı 
Soruşturma Raporu ve lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması Kurulca değerlendirilmiş 
olup Mirsoy Petrol Kimya ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin; 

a) 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine 
getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve 
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası 
Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim 
Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci 
maddesine aykırı hareket ettiği, 

b) Kuruma savunma sunmadığı, 
anlaşıldığından Mirsoy Petrol Kimya ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi 

hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 
bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi 
Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 
339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
(Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 
5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine 
rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 7422/5/1-1 
————— 

Kurul 27/04/2016 tarih ve 6252/47 sayılı Kararı ile; MYG/3096-1/29059 sayılı madeni 
yağ lisansı sahibi Okas Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Nakliyat Limited 
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Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve 
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Okas Madeni Yağ 
ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Nakliyat Limited Şirketi nezdinde 21/01/2016 tarihli ve 
6081/174 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 23/02/2016 
tarihli ve 270 sayılı Soruşturma Raporu ve lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması 
Kurulca değerlendirilmiş olup Okas Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Nakliyat 
Limited Şirketi’nin; 

a) 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine 
getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve 
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası 
Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim 
Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci 
maddesine aykırı hareket ettiği, 

b) Kuruma yazılı savunma sunmadığı, 
anlaşıldığından Okas Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Nakliyat Limited 

Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 
bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi 
Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 
339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
(Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 
5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine 
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
edilir. 7422/6/1-1 

————— 
Kurul 27/04/2016 tarih ve 6252/42 sayılı Kararı ile; MYĞ/2566-7/27737 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Or-San Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat 
İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen 
bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari 
yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Or-San Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat 
İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi nezdinde 21/01/2016 tarihli ve 6081/177 sayılı 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2016 – Sayı : 29802 

 

Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 23/02/2016 tarihli ve 263 
sayılı Soruşturma Raporu ve lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması ile Denetim 
Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup Or-San Petrokimya 
Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited 
Şirketi’nin; 

a) 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine 
getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve 
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası 
Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim 
Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci 
maddesine aykırı hareket ettiği, 

b) Kuruma yazılı savunma sunmadığı, 
anlaşıldığından Or-San Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve 

İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 
Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar 
vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
(Vakıf Bank), Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 
ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı 
Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 
gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, 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 
hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ 
edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7422/7/1-1 

————— 
Kurulun 21/04/2016 tarihli ve 6232/60 sayılı Kararı ile 17/06/2014 tarihinde 30/12/2012 

tarihli ve LPG-BAY/941-54/13275 numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı sahibi Pamukkale 
Otomobil Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait “Atatürk Bulvarı Dikilitaş Mah. 
No:432/UŞAK” adresinde faaliyet gösteren istasyonda yapılan denetimde istasyonda çalışan Ziya 
GÜLER’in LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikasının olmaması ile ilgili olarak 5307 sayılı 
Kanunun “yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Pamukkale Otomobil Petrol Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 10/12/2015 tarihli ve 5913/14 sayılı Kurul Kararı kapsamında 
yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 08/02/2016 tarihli ve 110 sayılı Soruşturma Raporu ve 
istenen yazılı savunma Kurulca değerlendirilmiş olup Pamukkale Otomobil Petrol Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin; 
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a) LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmayan personel çalıştırarak 5307 sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (ı) bendine, 15 inci maddesine, 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin 1/h bendine, 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası (LPG) Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 7 inci 
maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendine ve aynı maddenin 2 nci fıkrasına aykırı hareket ettiği, 

b) Kuruma yazılı savunmasını sunmadığı, 
anlaşıldığından Pamukkale Otomobil Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 5307 sayılı 

Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) 
Piyasası Kanunu Ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı 
Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri 
uyarınca 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 76.142.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Bahçelievler 
Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 
5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, 
Kurul Kararı aleyhine idari mahkemelerde 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. 7422/8/1-1 

————— 
Kurul 16/05/2016 tarih ve 6291/11 sayılı Kararı ile; İHR/1567-3/24174 sayılı ihrakiye 

teslimi lisansı sahibi Türkerler Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li 
tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili olarak 5015 
sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Türkerler Petrol Ticaret Limited Şirketi 
nezdinde 28/01/2016 tarih ve 6093-13 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma 
sonrasında düzenlenen 23/02/2016 tarih ve 283 sayılı Soruşturma Raporu ve lisans sahibinden 
yazılı savunma istenmiş olması Kurulca değerlendirilmiş olup Türkerler Petrol Ticaret Limited 
Şirketi’nin; 

a) 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine 
getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve 
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası 
Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim 
Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci 
maddesine aykırı hareket ettiği, 

b) Kuruma savunma sunmadığı, 
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anlaşıldığından Türkerler Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak 
Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına 
karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
(Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 
5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden 
itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı 
olduğu, 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 
hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ 
edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7422/9/1-1 

————— 
Kurul’un, 25/05/2016 tarihli ve 6299-51 sayılı Kararı ile "D.100 Karayolu Caddesi No:42 

(Ada: - , Pafta: - , Parsel:1294) Yenicepınar Köyü Merkez/BOLU" adresinde faaliyet göstermek 
üzere Kurumdan 09/05/2007 tarihli ve BAY/939-82/22015 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) 
lisansı alan Yiğit Petrol Ürünleri Nakliyat Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu 
akaryakıt istasyonda 27/05/2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, otomasyon 
sistemine müdahale etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 
birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı 
Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı'nın 5 inci 
maddesinin mülga (14) numaralı bendi ile 01/06/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 
27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim 
Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı'nın "İstasyon Otomasyon Sistemine 
İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendine aykırı 
hareket ettiği anlaşıldığından, Yiğit Petrol Ürünleri Nakliyat Turizm Ticaret Limited Şirketi 
hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 5015 
Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para 
Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106.-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 80.106. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), 
Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 
5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, 
Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 
para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen 
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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 hususunda, 
hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7422/10/1-1 

————— 
 “Tekmen Beldesi, Limanağzı Mahallesi, Erenler Caddesi, No: 26, 33830 (Pafta: 

p30D17aD, Parsel: 301) Bozyazı MERSİN" adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 
24/06/2013 tarih ve BAY/939-82/32809 numaralı akaryakıt bayilik lisansı alan Efebey Petrol 
İnşaat Nakliyat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 23/12/2014 tarihinde 
gerçekleştirilen denetimde tespit edilen hususlardan; akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemi 
arızalı olmasına rağmen akaryakıt ikmaline devam etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci 
ve ikinci fıkraları ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin (8), (9) ve (10) uncu 
bentlerine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırılık 
teşkil ettiği ve yazılı savunmasında belirtilen hususların söz konusu fiili haklı gösterecek 
gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından; Efebey Petrol İnşaat Nakliyat Gıda Turizm Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi hakkında; otomasyon sistemi arızalı olmasına rağmen akaryakıt ikmaline 
devam etmesi fiili nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) 
bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (f) bendi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 
uyarınca 72.751 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 05/05/2016 
tarih ve 6270-90 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu 05/05/2016 tarih ve 6270-90 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 72.751-TL 
tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 
ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul 
Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 
para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7422/11/1-1 

————— 
“Tekmen Beldesi, Limanağzı Mahallesi, Erenler Caddesi, No: 26, 33830 (Pafta: 

p30D17aD, Parsel: 301) Bozyazı MERSİN" adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 
24/06/2013 tarih ve LPG-BAY/941-54/14001 numaralı LPG otogaz bayilik lisansı alan Efebey 
Petrol İnşaat Nakliyat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 23/12/2014 tarihinde 
gerçekleştirilen denetimde tespit edilen hususlardan; LPG otogaz istasyonunda LPG Yetkili Personel 
belgesi olmayan personel çalıştırmak suretiyle 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4 üncü 
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maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 15 inci maddesine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci 
fıkralarına aykırı hareket ettiği ve yazılı savunmasında belirtilen hususların söz konusu fiili haklı 
gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından; Efebey Petrol İnşaat Nakliyat Gıda Turizm 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmayan 
personel çalıştırmak fiili nedeniyle 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) 
bendine göre 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 
76.142,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve söz konusu 05/05/2016 
tarih ve 6270-91 sayılı Kurul Kararı ilgiliye tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 76.142,- 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 TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 
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. 7422/12/1-1 

————— 
Kurul’un 09/06/2016 tarih ve 6329-19 sayılı Kararı ile, MYĞ/1108-6/21444 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Engürü Madeni Yağ ve Kimyasal Maddeler İmalatı Nakliye İthalat İhracat 
Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en 
az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun 
tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol 
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı 
Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun 
detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 
5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş 
ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 28/06/2016 tarih ve 1084 sayılı 
Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne 
uygun olarak tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7422/13/1-1 

————— 
Kurul’un 05/11/2015 tarihli ve 5856-12 sayılı Kararı ile: Bulcan Nakliyat İnşaat Petrol 

Ürünleri Otomotiv Gıda ve Temizlik Maddeleri Alım Satım Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi hakkında 24/05/2013 tarihinde Gaziantep İl Özel İdaresine teknik düzenlemelere aykırı 
akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 
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dördüncü fıkrasının (ı) ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) 
bentlerini ihlal ettiği anlaşıldığından anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının (e/3) bendi ve (f) uyarınca, 70.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına 
karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam, 70.000, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 
 7422/14/1-1 

————— 
Kurul’un 02/10/2014 tarihli ve 5253-54 sayılı Kararı ile: Denfe Petrol ve Petrol Ürünleri 

İnşaat Nakliyat Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında lisansına kayıtlı dağıtım 
şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi eyleminin 5015 sayılı Kanunun 
“Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca 
170.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam, 170.000, -TL. tutarındaki idari para cezasının 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
 7422/15/1-1 

————— 
Kurul’un 03/11/2014 tarihli ve 5294-25 sayılı Kararı ile: Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 04/11/2011 tarih ve BAY/939-82/30213 numaralı istasyonlu 
bayilik lisansı kapsamında Küçük Kayaş Mah. Samsun Devlet Yolu No: 334 (Pafta: Ada: 
Parsel:520-521), Mamak/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol Akaryakıt 
Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin işlettiği akaryakıt istasyonun otomasyon sistemine müdahale 
edilmesine engel olacak gerekli önlemleri almamış olması ve müdahaleye kayıtsız kalması 
ve/veya otomasyon sisteminde oluşan arızayı 1240 sayılı Kurul Kararında belirtilen süre 
içerisinde gidermemiş olması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin altıncı fıkrası ile 
1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil etmesi 
nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c/3) bendi uyarınca, 
850.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam, 850.000,-TL. tutarındaki idari para cezasının 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
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nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
 7422/16/1-1 

————— 
Kurul’un 03/11/2014 tarihli ve 5294-26 sayılı Kararı ile: Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 04/11/2011 tarih ve BAY/939-82/30215 numaralı istasyonlu 
bayilik lisansı kapsamında “Samsun Devlet Yolu No:127 (Pafta: Ada: Parsel:1431-1495), 
Mamak/ANKARA” adresinde faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri San. ve 
Tic. Ltd. Şti.’nin işlettiği akaryakıt istasyonun otomasyon sistemine müdahale edilmesine engel 
olacak gerekli önlemleri almamış olması ve müdahaleye kayıtsız kalması ve/veya otomasyon 
sisteminde oluşan arızayı 1240 sayılı Kurul Kararında belirtilen süre içerisinde gidermemiş 
olması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul 
Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 5015 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c/3) bendi uyarınca, 850.000,-TL idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam, 850.000,-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
 7422/17/1-1 

————— 
Kurul’un 09/06/2016 tarihli ve 6329/16 sayılı kararı ile 16.12.2009 tarihli ve BAY/939-

82/26935 sayılı bayilik lisansı sahibi Gas-Oil Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin 12.01.2016 tarihli ve 2016-B-793/l ve 2 sayılı Vergi İnceleme Raporlarında belirtildiği 
üzere muhtelif faturalar karşılığında 2012 yılı içerisinde Gaspet Akaryakıt Nakliyat Ticaret 
Limited Şirketi’nden ve menşei belli olmayan akaryakıt alımı gerçekleştirmek suretiyle dağıtıcısı 
dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 
8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol 
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği 
değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki 
durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci 
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Gas-Oil 
Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar 
verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü 
maddesi gereğince düzenlenen 27.06.2016 tarihli ve 1069 sayılı Soruşturma Raporu yazılı 
savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7422/18/1-1 

————— 
Kurul’un 25/05/2016 tarihli ve 6300/17 sayılı kararı ile 25.04.2014 tarihli ve BAY/939-

82/34130 sayılı bayilik lisansı sahibi Makro Hafriyat Nakliyat Akaryakıt İnşaat Otomotiv Gıda 
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Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 09.10.2014 tarihinde yapılan denetimde 
tespit edildiği üzere, otomasyon sisteminin çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci 
maddesinin 9 uncu, 10 uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci 
fıkrasının  (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir 
şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 
sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Makro Hafriyat Nakliyat Akaryakıt İnşaat 
Otomotiv Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar 
verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü 
maddesi gereğince düzenlenen 12.07.2016 tarihli ve 1123 sayılı Soruşturma Raporu yazılı 
savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7422/19/1-1 

————— 
Kurul’un 10/03/2016 tarihli ve 6151/66 sayılı kararı ile 26/05/2012 tarihinde yapılan 

denetimde, “Zafer Mahallesi Diyarbakır Caddesi No:106 (Parsel:2702) Akçakiraz / ELAZIĞ“ 
adresinde faaliyet gösteren 26/04/2012 tarihli ve BAY/939-82/30877 sayılı bayilik lisansı sahibi 
Ortadoğu Mermer İnşaat Petrol Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin istasyon dışında 
akaryakıt ikmali yaptığının tespit edildiği, dolayısıyla söz konusu akaryakıt ikmalinin, 5015 sayılı 
Kanunun 9 uncu maddesinin 7 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Bayilik 
Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine 
aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat 
karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 
20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
Ortadoğu Mermer İnşaat Petrol Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan 
soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen 
soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 23/06/2016-1059 sayılı 
Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 
edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7422/20/1-1 

————— 
Kurul’un 25/05/2016 tarihli ve 6300/37 sayılı kararı ile 10.02.2005 tarihli ve BAY/434-

69/01308 sayılı bayilik lisansı sahibi Yakıtsan Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi’nin 21.02.2014 
tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere muhtelif 7 fatura ile 2013 ve 2014 yıllarında 
09.05.2013 tarihli ve BAY/939-82/32572 sayılı bayilik lisansı sahibi Türkoğlu Oto Koruma 
Sistemleri ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmal etmek suretiyle lisanssız 
bayilik faaliyetinde bulunmasının Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine ve Petrol Piyasası 
Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir 
şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 
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sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Yakıtsan Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi 
hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve 
yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 12.07.2016 
tarihli ve 1110 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 
rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  7422/21/1-1 

————— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun  05/05/2016 tarih ve 6271-16 saylı Kararı ile “…, 

14/03/2014 tarih ve BAY/ 939-82/33912 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile Muğla İli, Fethiye 
İlçesi, Yeşil Üzümlü Mahallesi Durmuş Demirci Bul. No.70 (Ada:14, Parsel:2791) adresinde 
faaliyet gösteren Meğri Nakliyat Kuyumculuk İnşaat Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi’nin 28/03/2014 tarihli denetime göre lisansa konu akaryakıt istasyonunda, 
22/03/2014- 28/03/2014 tarihleri arasında Kurumca belirlenen tavan fiyatların üzerinde bir fiyatla 
akaryakıt satışı yapmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve 
ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci 
fıkralarına ve 20/03/2014 tarih ve 4927 sayılı Kurul Kararına aykırılık teşkil ettiği 
değerlendirildiğinden, 

Ankara 7.İdare Mahkemesinin 15/01/2016 tarih ve 2015/345 Esas ve 2016/47 Karar sayılı 
kararındaki gerekçe çerçevesinde; konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat 
karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci 
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca BAY/ 939-82/33912 
sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Meğri Nakliyat Kuyumculuk İnşaat Turizm Petrol Ürünleri 
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.” 
karar verilmiştir. 

5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 05/05/2016 tarih ve 6271-16 sayılı 
Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 
düzenlenen 31/05/2016 tarihli ve 968 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 
usulüne uygun olarak 02/06/2016 tarih ve 27957 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans 
sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine 
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7422/22/1-1 

————— 
Kurul’un 30/06/2016 tarih ve 6377-7 sayılı Kararı ile, DAĞ/5814-3/36050 sayılı dağıtıcı 

lisansı sahibi Mir Petrolcülük Anonim Şirketi’nin lisansı yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
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altı ay içerisinde bayilik teşkilatını oluşturmamasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 34 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (r) bendine aykırı olması sebebiyle mezkur lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 
19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi 
Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 
belirlenen 84.575, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 84.575, -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. 7422/23/1-1 
————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09/06/2016 tarihli ve 6328-39 sayılı Kararı ile 
03.03.2011 tarihli ve DAĞ/3105-1/29092 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Pasifik Liman İşletmeciliği 
ve Petrolcülük Ticaret Anonim Şirketi'nin (Poil Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim 
Şirketi) 19.09.2012 tarihli ve BAY/939-82/31538 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Mespet 
Akaryakıt Nakliye Gıda İnşaat İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Doğanca Köyü 
Eskişehir-Ankara Yolu 50. Km Ağıldere Mevkii (PAFTA. İ26-D4-D4 ADA: - PARSEL:797) 
Mahmudiye/ESKİŞEHİR adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 12/06/2013 tarihlerinde 
yapılan denetimde tespit edildiği üzere “Kaçak akaryakıt satmaya ya da herhangi bir piyasa 
faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı 
gizli tank, düzenek veya ekipman” bulundurulması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendi hükmüne aykırı olduğu anlaşıldığından Pasifik Liman 
İşletmeciliği ve Petrolcülük Ticaret Anonim Şirketi (Poil Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri 
Anonim Şirketi) hakkında; bayisine ait akaryakıt istasyonunda kaçak akaryakıt satmak amacıyla 
bayilik lisansına esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı tank, düzenek veya ekipmanı 
bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasının (l) bendine aykırı olması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu fıkrasının (b) bendi 
uyarınca 250.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 250.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
 7422/24/1-1 
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