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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE MÜKEMMELLİK
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Öğretimde

Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Öğretimde Mükem-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik birim temsilcisi: Merkezin ilgili birimdeki temsilcisi olarak Üniversite

bünyesinde yer alan her fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu/yüksekokul ve konservatuarda
görevli eğitimden sorumlu dekan yardımcısını/müdür yardımcısını,



b) Merkez (AKEMAM): Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik

Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Müdür: Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uy-

gulama Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik Araştırma

ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetlerinde, Bologna

yenileme programına uygun bir kalite güvence sistemi meydana getirmek için uyumlaştırma

çalışmaları yapmak ve 23/7/2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında akreditasyon çalışmalarını yürüt-

mektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili birim ve kurullarıyla koordinasyon halinde, eğitim-öğretimde

mükemmelliği hedefleyen kalite çalışmalarının tüm birimlerde başlatılmasında ve sürdürül-

mesinde öncü rol üstlenmek,

b) Öğrenci, öğretim elemanları, mezun ve işveren gibi eğitim-öğretim paydaşlarının,

tatmin düzeylerinin düzenli olarak izlenmesini mümkün kılacak uygun yöntemleri belirlemek

ve ilgili birimlerle koordinasyon halinde yürütmek,

c) Eğitim-öğretimde kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerinde nesnel ve çağdaş

tekniklerin uygulanması için bilgilendirici seminerler, çalıştaylar ve toplantılar yapmak,

ç) Lisans ve lisansüstü programlara alınan öğrencilerin kalitesinin yükseltilmesi için

birimleri teşvik edip, sonuçları değerlendirmek,

d) Öğretim üyesinin eğitim ile ilgili atama yükseltme kriterlerinin belirlenmesinde ve

mesleki gelişimlerinin sürdürülmesinde yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak,

e) Öğrenme kaynaklarının geliştirilmesi için durum tespit çalışmalarının koordinasyo-

nunu sağlamak ve Üniversitenin ilgili birimlerine düzenli bilgi iletilmesini sağlamak,

f) Eğitim-öğretimde çağdaş eğitim felsefeleri, modelleri ve teknikleri alanında uzman

kişilerin bilgilerinden tüm akademik birimlerin yararlandırılması için eğitim ve paylaşım top-

lantıları düzenlemek,

g) Öğrenci merkezli eğitim-öğretim yöntemlerinin Üniversite çapında yaygınlaşması

için bilgilendirici seminerler, çalıştaylar ve toplantılar yapmak,

ğ) Eğitim-öğretim girdi, süreç ve çıktılarının akademik birimlere göre envanterini çı-

karmak üzere kullanılacak ölçütler belirlemek, izlemede görevli birimler ve veri toplama yön-

temlerinden oluşan bir eğitim-öğretim değerlendirme sistemini hayata geçirmek,
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h) Eğitim ve öğretimde mükemmelliğe ulaşmak için yurt içi ve yurt dışındaki üniver-

siteler ile ortak faaliyetlerde bulunmak ve projeler geliştirmek,

ı) Üniversitenin kurum içi değerlendirme raporunun eğitim alt başlığının yazım işlemini

yürütmek ve Rektörlüğe sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam gün çalışan kadrolu öğretim elemanları ara-

sından Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendiri-

lebileceği gibi gerek duyulduğu zaman görev süresi dolmadan görevlendirilmesindeki usulle

görevden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı

olarak Rektör tarafından görevlendirilebilir.

(3) Müdür Yardımcısı, Müdürün yokluğunda Müdüre vekalet eder. Vekâlet süresi altı

aydan fazla olamaz. Bu sürenin aşılması halinde Rektör tarafından aynı usulle yeni Müdür gö-

revlendirilir.

(4) Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve yaptığı çalışmaları uygulamak,

c) 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları denetlemek, çalışmaların

amacına uygun olarak gerçekleşmesi için önlemler almak,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları belirlemek, projeler hazırlamak,

ilgili birimler ile bağlantılar sağlayarak araştırmaları yürütmek,

d) Faaliyet raporunu Yönetim Kurulu ile birlikte hazırlamak ve sunmak,

e) Yıl sonunda ve istendiğinde Rektörlüğe Yönetim Kurulu ile birlikte Merkezin çalış-

maları ile ilgili rapor vermek,

f) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulunun

onayını takiben Rektörlüğe sunmak,

g) Merkez personelinin genel gözetim ve denetimini yapmak,

ğ) Yurt içi ve yurt dışı benzeri araştırma merkezleri ile işbirliği yapma çalışmalarını

yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede tam gün çalışan öğretim

elemanlarından Müdürün önereceği iki katı aday arasından Rektör tarafından görevlendirilecek

dört öğretim elemanı üye olmak üzere toplam beş öğretim elemanı üyeden oluşur.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden

görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulundan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı

usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür tarafından hazırlanan

gündem maddelerini görüşerek salt çoğunlukla karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Her faaliyet dönemi sonunda Müdür ile birlikte faaliyet raporunu hazırlamak ve bir

sonraki dönem programını düzenlemek,

b) Düzenlenecek eğitim programlarına karar vermek, verilen kararların uygulanmasını

denetlemek.

Akademik birim temsilcileri ve görevleri

MADDE 12 – (1) Akademik birim temsilcileri; birimlerinde 6 ncı maddede belirlenmiş

faaliyetleri yürütür, Merkezin çalışmalarının birimlerinde uygulanmasına yardımcı olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

şılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 14/8/2008 tarihli ve 26967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz

Üniversitesi Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama

ve Araştırma Merkezi kurulmasına, amaç ve faaliyet alanlarının belirlenmesine, yönetim or-

ganlarının teşkiline ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin kurulmasına, amaç ve faaliyet alanlarının belirlenmesine, yönetim organla-

rının teşkiline ve görevlerine 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) Birimler: Merkezde oluşturulan birimleri,

b) Çalışma grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Fakülte: Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesini,

d) Merkez (AKHUMER): Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

e) Merkez Danışmanı: AKHUMER’e danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen ha-

vacılık sektöründen deneyimi olan uzman kişiyi,

f) Müdür: AKHUMER Müdürünü,

g) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Sektör: Havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili tüm sektörleri,

h) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası havacılık hizmetlerinin düzenli, emniyetli işleyişine ve sağlıklı

gelişimine yönelik, ekonomik, teknolojik, bilimsel, tıbbi, hukuki, sosyal ve diğer ilgili her ko-

nuda araştırmalar, uygulamalar, projeler yapmak ve eğitim çalışmaları yürütmek,

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca akredite edilen standardizasyon, kalite kontrol,

keşif ve denetleme birimleri oluşturmak ve faaliyetlerde bulunmak,

c) Öğrenci ve öğretim elemanlarının staj, uygulama ve araştırma çalışmalarına altyapı

sağlamak,

ç) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili ça-

lışmalar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin, standartların ve benzeri belgelerin

hazırlanması, değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkı vermek,

d) Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde sektörün insan kaynaklarına

yönelik eğitim organizasyonları, sertifikalı kurs programları düzenlemek.
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Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen alanlarda

faaliyette bulunur:

a) Fakülte faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde sektörün insan

kaynaklarını geliştirmek için; başta uçuş-yer eğitimleri olmak üzere; uçuş-sentetik uçuş eğitimi,

hava araçları bakım eğitimi organizasyonları kurmak, işletmek, sertifikalı kurs programları dü-

zenlemek,

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca akredite edilen standardizasyon, kalite kontrol,

keşif ve denetleme birimlerini kurmak ve işletmek,

c) Öğrenci ve öğretim elemanlarının staj, uygulama ve araştırma çalışmaları için bina,

üretim atölyeleri, araştırma laboratuarları ve her türlü altyapıyı kurmak, işletmek ve geliştirmek,

ç) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili ça-

lışmalar yapmak üzere test laboratuarı kurmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemleri, stan-

dartları ve benzeri belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkı

vermek,

d) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümünün eğitim ve öğretim

faaliyetlerine yönelik karşılıklı hazırlanan protokoller çerçevesinde uygun ortamlar oluşturmak,

e) Modern tekniklerin ve uygun teknolojilerin uygulanmasına öncelik vererek yeni ge-

lişmeleri izlemek; bilimsel, ekonomik ve endüstriyel araştırma, inceleme, geliştirme projeleri

hazırlamak ve tatbiki uygulamalar ile üretim ve kalite kontrol çalışmalarını yapmak ve yaptırmak,

f) Sektördeki kuruluşların ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incele-

melerle birlikte, Üniversitenin ve Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokulların mevcut ola-

naklarından yararlanarak; havacılık konusunda endüstriyel ölçekte deneyler yapmak; kalitatif

ve kantitatif veri toplayıp değerlendirmek bu maksatla farklı araştırma, uygulama ve eğitim

birimleri ile laboratuarları işletmek,

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geliştirdiği teknik bilgi ve buluşları ve uygu-

lamalarını, aynı amaç doğrultusunda çalışan uluslararası kuruluşlarla paylaşmak,

ğ) Her türlü ulusal ve uluslararası, kamu ve özel teşebbüs kesimlerinin ihtiyaç duyduk-

ları alanlarda karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak;

çalışma sonuçları hakkında bilimsel görüş bildirmek, rapor vermek, proje ve benzeri bilimsel

ve teknik araştırmalar, yayınlar ve eserler hazırlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak; danış-

manlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri işlevleri yapmak; bu hususlarla ilgili belge ve sertifi-

kalar düzenlemek ve vermek,

h) Merkezin çalışmalarında etkinliği arttırmak için, gerektiğinde ulusal veya uluslararası

kuruluşlarla bilimsel ve teknolojik işbirliği de yaparak, hizmet içi eğitim programları, kurslar,

seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri top-

lantılar düzenlemek ve başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılmak; resim, fotoğraf, şiir, şarkı,

kompozisyon, karikatür, senaryo, afiş ve benzeri ilgili yarışmalar düzenlemek ve ödül vermek,

ı) Çağdaş teknolojik imkânlardan yararlanarak, ilgili konularda ulusal ve uluslararası

işbirliği çerçevesinde yazışmalarda bulunmak, eserler yayınlamak, Türkiye ve yabancı ülke-

lerde yayımlanmakta olan rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, tebliğ ve benzeri her türlü belge

ve eserleri toplayarak arşiv, kitaplık ve bilgi merkezi oluşturmak,
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i) Merkezin her türlü bilimsel ve teknik verileri, buluşları, yenilikleri, üretim, araştırma

ve benzeri faaliyetleri ve önerilerini bilimsel rapor, proje, bülten, kitap, dergi, broşür, tebliğ,

makale, film, resim, fotoğraf, slayt ve benzeri eserler şeklinde yayınlamak; bu faaliyetleri içeren

slayt, resim, video ve diğer arşivleri oluşturmak ve gerektiğinde Üniversitenin diğer uygulama

ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür yardımcıları,

c) Yönetim Kurulu,

ç) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Uygulamalı Bilimler Fakültesinde görev yapan veya Merkezin

faaliyet konularında Merkezin amacına uygun çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Müdür görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin

çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, üç yıl süreli olmak üzere, en az biri Havacılık Yönetim Bölümü öğretim

elemanlarından olmak kaydıyla ihtiyacı kadar müdür yardımcılarını görevlendirir. Görev sü-

releri biten müdür yardımcıları yeniden görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün ken-

dilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür yardımcıları Müdüre karşı sorumludur ve Müdür,

görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Müdür yardımcıları

Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek,

d) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek,

f) Danışmanlık taleplerini değerlendirerek Yönetim Kurulunda karara bağlamak,

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunca onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
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Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcıları; eğitim, kurs ve sertifika faaliyetleri, idari ve

teknik işlerin yürütülmesi ve organizasyonunda Müdüre yardımcı olmak için, Müdür tarafından

en az birisi Havacılık Yönetimi Bölümü öğretim elemanlarından olmak üzere üç yıl için Müdür

tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresinin biti-

minde sona erer.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcısı, Müdüre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Kendisine bağlı birimlerin amacına uygun olarak yürütülmesini ve işleyişini sağla-

mak, buna ilişkin tüm tedbirleri almak ve uygulamak,

b) Müdürün görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak,

c) Müdürün vereceği görevleri yerine getirmek,

ç) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmektir.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları tarafından, Merkezin

faaliyet konularında çalışan fakültedeki öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile en az bir

üyesi sektör temsilcileri arasından belirlenecek, Müdür tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen

toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim

Kuruluna başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu ayda bir olağan ve gerektiği takdirde olağanüstü olmak üzere, ço-

ğunluğu oluşturan üyelerin katılımıyla toplanır. Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin ço-

ğunluğunun oyuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk

sağlanmış kabul edilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya 6 aydan fazla Üniversite dışında gö-

revlendirilenlerin yerine süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak,

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda eğitime destek vermek,

ç) Merkez faaliyetlerini ve hizmetlerini geliştirmek amacıyla platformlar hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına katkı sağlayacak kişilerden

ve istekleri halinde görevlendirilecek özel sektör, sivil toplum, diğer kamu kurum ve kuruluş

temsilcilerinden oluşur. Bu kişiler, sivil havacılık konularında bilgi, deneyim ve beceri sahibi,

Üniversite içi ya da dışından, Yönetim Kurulu kararıyla belirlenmiş en az üç kişiden oluşur.

Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu kararıyla Müdür tarafından bir yıl süre ile görevlen-

dirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti

üzerine her eğitim-öğretim döneminin başında ve sonunda toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Müdür tarafından toplantıya çağrılır. Danışma Kurulu üye tam sa-

yısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun

oyuyla alınır. Alınan karar tavsiye niteliğindedir.
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Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında öneri-

lerde bulunmak.

Merkez Danışmanı

MADDE 16 – (1) Havacılık konusunda uzman, sivil havacılık ve ilgili sektörlerde veya

ilgili kamu birimlerinde görev yapmakta olan ya da yapmış olan kişilerden Müdürünün önerisi

ve Rektörün onayıyla danışmanlık hizmeti alınabilir. Merkez Danışmanı, her türlü sivil hava-

cılık faaliyetlerinin araştırma, geliştirme, fizibilite çalışması, bütçe çıkartılması, proje hazır-

lanması ve Rektörlük tarafından onaylanan konuların faaliyete geçirilmesi ve benzeri konularda

her türlü hazırlığın yapılmasından Müdüre karşı sorumludur. Gerekli görülen tüm konularda

Müdür tarafından görevlendirilir. Merkez Danışmanının görev süresi 1 yıldır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge ve Çevre

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

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge ve Çevre Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-

lerine 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) Merkez: Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge, Çevre Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,

b) Müdür: Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge, Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürünü,

c) Rektör: Çankaya Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge, Çevre Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, ulusal ve uluslararası düzlemde Üniversite, iş dünyası

ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği geliştirilerek gerek öğretim elemanlarının, gerek öğrenci-

lerin kent, bölge ve çevre konularında evrensel yaklaşımlar izleyerek araştırmalar yapması,

bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kentsel coğrafya, kentsel tasarım, kentsel arkeoloji, kentsel koruma, kentsel dönüşüm

ve yenileme, kent ve çevre yönetimi, kentsel politika, kent sosyolojisi ve yönetişim ile ilgili

konularda ders, seminer, kursların organize edilmesi veya etkinlikler düzenlenmesi, araştırma

ve projeler yürütülmesi.

b) Bölgesel kalkınmanın önemli esaslarından olan bölgesel rekabet gücü, bölgesel üre-

tim ve kent ve bölge ekonomisi ile ilgili konularda ders, seminer, kursların organize edilmesi

veya etkinlikler düzenlenmesi, araştırma ve projeler yürütülmesi.

c) Kentsel altyapı ve yönetimi, kent içi ulaşım, içme suyu, havza yönetimi, barajlar ve

enerji, arıtım ve kanalizasyon, katı atık yönetimi, doğal afet ve zararlarının azaltılması gibi ko-

nularda ders, seminer veya etkinlik düzenlenmesi, araştırma ve projeler yürütülmesi.

ç) Risk yönetimi ve afet yönetimi konularında ders, seminer veya etkinlik düzenlenmesi,

araştırma ve projeler yürütülmesi.

d) Alternatif enerji kaynakları, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında

ders, seminer veya etkinlik düzenlenmesi, araştırma ve projeler yürütülmesi.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                   2 Nisan 2017 – Sayı : 30026



e) Çevre, doğal kaynaklar ve sürdürülebilirlik ile ilgili konularda ders, seminer veya

etkinlik düzenlenmesi, araştırma ve projeler yürütülmesi.

f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortaklıklar kurarak, ulusal ve uluslararası fon-

lardan yararlanmak üzere birlikte projeler hazırlanması ve aktif olarak projelere katılım sağ-

lanması.

g) Ulusal veya uluslararası düzeyde planlama, tasarım, kent, bölge, çevre çalışmaları

ve araştırmaları ile ilgili ödüllere öğrencilerin, öğretim elemanlarının veya Üniversitenin katı-

lımı yönünde gerekli girişimlerde bulunulması.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde planlama, tasarım, kent, bölge, çevre çalışmaları ve

araştırmaları ile ilgili konularda seminer, kongre, çalıştay veya konferans düzenlenmesi.

h) Ulusal ve uluslararası düzeydeki planlama, tasarım, kent, bölge, çevre çalışmaları

ve araştırmaları ile ilgili bilgi ağlarına katılım sağlanarak Merkezin uluslararasılaşması ve ulus-

lararası düzeyde hizmet vermesinin sağlanması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite-sanayi işbirliği projelerinde yer alan, planlama, ta-

sarım, kent, bölge, çevre çalışmaları ve araştırmaları ile proje hazırlama ve yönetme deneyimi

olan tercihen Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görev-

lendirilir. Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki

öğretim elemanlarından Yönetim Kurulunun görüşünü alarak bir Müdür Yardımcısı görevlen-

direbilir ve Rektörlük makamının bilgisine sunarak gerektiğinde vekâlet verebilir.

(2) Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla

bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

b) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını Yönetim Kurulu ve Merkezde görev

alan öğretim üye/görevlilerinin önerileri doğrultusunda hazırlamak, Yönetim Kurulunun da

görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Yönetim Kurulunun görüşü dâhilinde Rektörlüğe

sunmak,

ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra

Rektörlüğe sunmak,

d) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değer-

lendirme işlerini yürütmek.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür aynı za-

manda Yönetim Kurulu başkanıdır. Diğer dört üye, Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak

Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile

görevlendirilir.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan-

ların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilir.

Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve ka-

rarlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağla-

mak.

c) Merkezin amaçları doğrultusundaki faaliyet ve projelere destek sağlamak.

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin amaçlarına hizmet edecek şekilde farklı projeler için farklı

çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grup liderleri Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki

öğretim elemanları veya ilgili sektörden Müdürce önerilen adaylar arasından, Yönetim Kuru-

lunca seçilirler ve asgari bir yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilirler. Süresi dolan çalışma

grubu liderleri, aynı usulle yeniden görevlendirilirler.

(2) Çalışma grubu liderleri Merkezin ve projelere yönelik teşkil edilen çalışma grupla-

rının faaliyetleri ile ilgili olarak senede bir kez Yönetim Kuruluna rapor sunmakla sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 5/8/2013 tarihli ve 28729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çan-

kaya Üniversitesi Kent, Bölge, Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Piri Reis Üniversitesinden:
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2015 tarihli ve 29500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piri Reis
Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Öğrenciler İngilizce Hazırlık Programındaki her modülde ders ve
uygulamaların en az %85’ine katılmakla yükümlüdür. Devam şartını yerine getiremeyen öğ-
renciler başarısız sayılır ve modül bitirme sınavına giremezler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Öğrencilerin İngilizce dil yeterlikleri, her akademik yılın başında yapılan İYS ile
belirlenir. Üniversiteye kayıt yaptıran ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerden; İngilizce
dil bilgilerinin yeterli olduğunu, Senato tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası sınav-
ların birinin sonuç belgesi ile kanıtlayamayan öğrenciler ile eğitim-öğretim yılı başında yapılan
İYS’de başarılı olamayanlar İngilizce hazırlık öğretimine devam ederler. Lisansüstü program-
ları da dahil İngilizce yeterlik sınavından başarılı olma taban notu; 100 üzerinden 60’dır. İYS
notu öğrencinin girmiş olduğu okuma, yazma, dinleme ve konuşma sınavlarından aldıkları not-
lar dikkate alınarak hesaplanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(3) Öğrencinin bir modülü başarı ile bitirebilmesi için MBN’nin 100 üzerinden 60 ol-
ması gerekir. Ancak, Bölüm Başkanlığının önerisiyle Senato, 60 olarak belirlenen taban başarı
notunun üzerinde bir notu da taban başarı notu olarak belirleyebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“(2) Hazırlık Programına devam eden öğrencilerin izinli sayılma toplam süresi bir aka-
demik yıldan fazla olamaz. Bu öğrencilerin, izin bitim tarihinden sonraki akademik yılın ba-
şında öğrenimlerine hangi düzeyden başlayacakları o yıl için yapılan İSTS sonucuna göre be-
lirlenir. İzinli sayılan süre öğrenim süresinden sayılmaz. Yatırılan ücret var ise bu miktar takip
eden yıla ait öğrenim ücretinden mahsup edilir. Ancak bu hüküm izinli sayılıp da takip eden
yılda öğrenimine başlamayan veya kaydını sildirenler için uygulanmaz. Bu öğrencilerden izinli
sayılma kararı güz yarıyılı içinde alınanlara peşin yatırılmış ise sadece ücretin bahar yarıyılına
ait olan kısmı iade edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrası ve 11 inci maddenin üçüncü

fıkrası İngilizce Hazırlık Programına 2014 yılında başlayıp da bir yıl izinli sayılanlar ile 2015
ve 2016 yıllarında başlayanlar için uygulanmaz.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/10/2015 29500
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Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/7/2014 tarihli ve 29059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci  mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan başarı notu de-
recelerinin puan ve harf karşılıkları ile Mutlak Değerlendirme Sistemindeki not aralıkları aşa-
ğıdaki tabloda verilmiştir:

(2) Birinci fıkradaki notlardan;
a) AA, BA, BB, CB: Başarılı,
b) CC: Yardımcı sanat dersleri, ortak zorunlu dersler ve kültür derslerinde başarılı,
c) DC, DD: Ortak zorunlu derslerde ve kültür derslerinde öğrencinin dönem ağırlıklı

not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise başarılı (şartlı geçer), değilse başarısız,
ç) FF: Başarısız,
d) F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması sebebiyle final sınavına girme

hakkı yok,
e) G (Geçer): Kredisiz derslerde başarılı,
f) K (Kalır): Kredisiz derslerden başarısız,
g) M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya

herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezî yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı
kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış ol-
dukları ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not,

olarak tanımlanır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/7/2014 29059
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2014/461  

KARAR NO : 2017/99 

DAVACI : K.H. 

MÜġTEKĠ : FAĠK ÇOKOYAR, Veli ve Huriye Oğlu, 06/01/1976 D.lu 

SANIK : SAFOUREH ESMAEILI, Taher ve Maryam oğlu, 31/03/1978 

ĠRAN doğumlu. 

SUÇ : Hakaret 

SUÇ YERĠ  : AĞRI ĠLĠ DOĞUBAYAZIT ĠLÇESĠ 

SUÇ TARĠHĠ : 27/12/2009 

KARAR TARĠHĠ  : 07/02/2017 

Mahkememizin yukarıda tarih ve numarası belirtilen kararı ile yukarıda açık kimlik 

bilgileri yazılı olan sanık hakkında yapılan yargılama sonucu beraat kararı verilmiĢ olup sanık 

bulunamadığından, mahkememiz kararının 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve devamı 

maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine karar verilerek, yayın tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde kanun yoluna baĢvurulmadığı takdirde, kararın kesinleĢmiĢ sayılacağı  

Ġlan olunur. 1879 

—— •• —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2016/11177 

SUÇ : 213 Sayılı Kanuna Muhalefet 

SUÇ T. : 01/01/2012 

SANIK : Kadir BEġĠRĠK (PaĢa oğlu, Hatice'den olma 01/07/1982 Doğumlu) Murat Mah. 

Tuna CAD. Merkez Sokak No: 63/1 BayrampaĢa/ĠSTANBUL adresinde 

ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

11/11/2014 gün ve 2012/1130 E. 2014/654 K. sayılı hükmün sanıklar tarafından temyiz edilmesi 

üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.’nun 316. maddesine eklenen son fıkrası 

hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden 

Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın 

yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının BOZMA isteyen 

27/09/2016 gün ve 19/2015/54589 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 2845/1-1 

————— 

ESAS NO : 2016/12580 

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik 

SUÇ T. : 09/03/2007 

SANIK : Müzbah SÖYLEMĠġ (Muhsin oğlu Zibar'dan olma 25/01/1966 Doğumlu) 

ġabaniye Mahallesi YeĢilova 1. Sokak No: 11 Merkez/VAN adresinde 

ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Menemen 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

27/05/2014 gün ve 2008/343 E. 2014/418 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi 

üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.’nun 316. maddesine eklenen son fıkrası 

hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden 

Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın 

yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının ONAMA isteyen 

02/12/2016 gün ve 11/2014/340202 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 2846/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ATIKSU ARITIM TESĠSLERĠNĠN ĠġLETĠLMESĠ, BAKIM VE 

ONARIMI HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Atıksu Arıtım Tesislerinin ĠĢletilmesi, Bakım ve Onarımı ĠĢlerine ĠliĢkin Hizmet Alımı iĢi 

T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale 

Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/134920 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600   Ilgın / KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0.332.885 72 00 (10 hat) - Faks: 0.332.885 72 10 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Niteliği: 2017/2018 Kampanya Döneminde 160 gün süre 

ile (±%20 toleranslı) 4 tesis sorumlusu, 2 adet makine 

teknisyeni, 2 adet elektrik teknisyeni, 1 adet laborant ve 

7 adet iĢçi olmak üzere toplam 16 (onaltı) kiĢi ile atıksu 

arıtım tesislerinin iĢletilmesi ve 45 gün süre ile 1 adet tesis 

sorumlusu, 2 adet makine teknisyeni, 2 adet elektrik 

teknisyeni ve 2 adet iĢçi olmak üzere toplam 7 (yedi) kiĢi 

ile atıksu arıtım tesislerinin bakım ve onarım iĢlerinin 

yapılmasıdır. 

  Türü ve miktarı: 4 adet ekip Tesis Sorumlusu 2 adet 

Makine Teknisyeni, 2 adet Elektrik Teknisyeni, 1 adet 

Laborant ve 7 adet ĠĢçi ile 160 gün süresince atıksu arıtım 

tesislerinin iĢletilmesi, toplam 10 gün Tesis Sorumlusu, 

toplam 13 gün Makine Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, 

Laborant ve toplam 15 gün iĢçi için ulusal bayram, resmi 

ve dini bayram ile yılbaĢı günleri çalıĢması ve 1 adet ekip 

Tesis Sorumlusu ve 2 adet Makine Teknisyeni, 2 adet 

Elektrik Teknisyeni ve 2 adet ĠĢçi ile 45 gün süresince 

atıksu arıtım tesislerinin bakım ve onarımı hizmetleri. 

b) Yapılacağı yer : Ilgın ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : Atıksu arıtım tesislerinin iĢletilmesi iĢlerinin süresi 

sözleĢmenin imzalanmasını müteakip iĢe baĢlama 

tarihinden itibaren (±%20 toleranslı) 160 (yüzaltmıĢ) 

takvim günüdür. Atıksu arıtım tesislerinin bakım ve 

onarımı iĢlerinin süresi 01.05.2018 - 31.08.2018 tarihleri 

arasında Ġdarece seçilecek 45 gün içinde yapılacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın ġeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 

8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Tarihi ve saati : 18/04/2017 Salı günü, Saat 14.30 
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4 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüz On Sekiz Türk 

Lirası) karĢılığı Ilgın ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / 

KONYA adresinden satın alınabilir. 

4.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

7.2. Mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 2859/1-1 

—— • —— 

HĠDROLĠK YÜK KALDIRMA PLATFORMU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ünitelerinin ihtiyacı, Hidrolik Yük Kaldırma Platformları Satınalma ve 

Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 100,00 TL ihale doküman bedeli ÇAYKUR 

Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğü veya TC Ziraat Bankası ĠBAN: TR03 0001 0024 

7629 3289 8761 83 ile T. Vakıflar Bankası ĠBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35 nolu 

hesaplardan birine yatırılarak temin edilebilir. 

a) Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.04.2017 günü saat 14.30'a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.30'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 

5- Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 2644/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Optimum Denge Modeli Vakfı. (kısa adı ODM Vakfı)  

VAKFEDENLER: Tamer Dövücü, Neriman Akın, Naciye Aksakarya, Hilal Bababalım, 

HaĢmet Bardakçı, Naile Göçen Çukurova, Hüseyin Hakan Bilgen, Atom Damalı, Naile Damalı, 

Ali Ayhan Dermancı, Zeynep Yasemin Karabeyoğlu Dermancı, Mahmut Hakan Erdoğan, Bilge 

Büket, AyĢe Duygu Güner, Fatma Serpil Sarıca, Asiya Asuman Ġkibudak, Kemal Ġslamoğlu, 

Cüneyt Karabiber, Hüseyin Kaptan Kın, Hilal Mungan, Alev Nilüfer Öztüregen, Fatma Sevgi 

Postoğlu, Kemal YaĢar ġahin, Hasan ġahintürk, ġerife Sema Yüce, Mehmet Cem TürkeĢ, Fatma 

Yağcı, Nilüfer Yalçın, Mehmet Murat Yılmaz, Mustafa Göçen. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: Ġstanbul. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Ġstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.03.2017 tarihinde kesinleĢen 22.12.2016 

tarihli ve E: 2015/356, K: 2016/323 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Optimum Denge Modeli (ODM) seminerlerinin ve uygulamalarının 

yurt içinde ve yurt dıĢında yaygınlaĢtırılarak toplumların farklı katmanlarında sağlıklı ve etik 

değerlerle çalıĢan gruplar kurarak geliĢime katkıda bulunabilmek ve ODM’nin uluslararası 

sürdürülebilir yaĢam ve iĢletme modelleri olarak uygulanmasını sağlamaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000,00 TL (YetmiĢBinTürkLirası) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Tamer Dövücü, Atom Damalı, AyĢe Duygu Güner, Hüseyin 

Hakan Bilgen, Mehmet Murat Yılmaz, Naile Göçen Çukurova, Zeynep Yasemin Karabeyoğlu 

Dermancı. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Milli Eğitim 

Bakanlığına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 2883/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Bahçelievler Eğitim ve Kültür Vakfı 

VAKFEDENLER: Davut Kaya, Mehmet Emin DemirbaĢ, Yusuf BekdaĢ, Oktay Ġnan, 

Ġsmail Gülen, Rafet Albayrak, Salih Sünnetci, Halil Ġbrahim Polat, Serdar Sezgin Haksever 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO'SU: Bakırköy 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/03/2017 tarihinde kesinleĢen 31/01/2017 

tarih ve E: 2016/407, K: 2017/35 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerini her bakımdan korumak, onlara 

maddeten ve manen yardımcı olmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 123.000,00 TL (Yüz Yirmi Üç Bin Türk Lirası)  

YÖNETĠM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: 

Vakfın sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar aynı veya 

benzer gayeli bir hayır kurumuna devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 2882/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

UĢak 2. Ġcra Müdürlüğünün 2002/1669 Esas sayılı dosyasının imha edildiği 

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

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

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

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 2925/1-1 

————— 

UĢak 1. Ġcra Müdürlüğünün 2000/2771 Esas sayılı dosyasının imha edildiği 

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

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

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

yapılmasına karar verildiği ilan olunur.  2926/1-1 

————— 

Ġskilip Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/392 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

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

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

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

yapılmasına karar verildiği ilan olunur.  2927/1-1 

————— 

Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/516 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

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

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

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

yapılmasına karar verildiği ilan olunur.  2928/1-1 

————— 

Ġstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/358 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

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

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

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

yapılmasına karar verildiği ilan olunur.  2929/1-1 

————— 

UĢak 1. Ġcra Müdürlüğünün 2002/3705 Esas sayılı dosyasının imha edildiği 

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

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

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

yapılmasına karar verildiği ilan olunur.  2930/1-1 

————— 

UĢak 1. Ġcra Müdürlüğünün 2003/51 Esas sayılı dosyasının imha edildiği anlaĢıldığından, 

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

Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

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

yapılmasına karar verildiği ilan olunur.  2931/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, TeomanpaĢa Mahallesi, 025-A-10-D-2-B pafta, 10341 ada, 06 

no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Ali Kerim YILDIRIM’ın Yetki Belgesi Numarasının (0007110319156704); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 27.03.2017 tarihli ve 4408 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 2933/1/1-1 

————— 

Ġstanbul Ġli, Pendik Ġlçesi, Esenler Mahallesi, G22B11A2D pafta, 8019 ada, 9 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Pendik Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Alyar Kuyumculuk ĠnĢ. Teks. Oto. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0034311422475648) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine; 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan Faruk ÇĠLKAYA ve Müslüm ÇĠLKAYA’ya Ģahıs Ģirketi olarak Ġl 

Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile 

verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 27.03.2017 tarihli ve 4410 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  2933/2/1-1 

————— 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, ġelale Mahallesi, 025-A-05-C-1-B pafta, 1098 ada, 05 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Fatih ZORLU’nun Yetki Belgesi Numarasının (0015111324766548); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 27.03.2017 tarihli ve 4402 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  2933/3/1-1 

————— 

Yalova Ġli, Merkez, RüstempaĢa Mahallesi, 2/1 pafta, 305 ada, 3 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği Yalova Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi FK 

Makina Ġm. Mon. ĠnĢ. Eml. Turz. Org. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0077313245268321) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine; 
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Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan Fehmi KAHRAMANOĞLU’na Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

 Bakanlık Makamının 27.03.2017 tarihli ve 4406 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  2933/4/1-1 

————— 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, ġelale Mahallesi, 025-A-05-D-3-B pafta, 1400 ada, 05 ve 04 

no.’lu parseller üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Hüseyin TUNA’nın Yetki Belgesi Numarasının (0007111235835648); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 27.03.2017 tarihli ve 4399 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  2933/5/1-1 

————— 

Kırıkkale Ġli, Bahçelievler Mahallesi, - pafta, 2182 ada, 25 no.’lu parsel üzerindeki yapıda 

görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre 

yerine getirmediği Kırıkkale Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ġzzet YILDIRIM’ın 

Yetki Belgesi Numarasının (0006111880612038); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 27.03.2017 tarihli ve 4400 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  2933/6/1-1 

————— 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, ġafak Mahallesi, 21I-3B pafta, 3490 ada, 19 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Mehmet BARUT’un müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için Ġl Müdürlüklerine müracaat 

etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Ġptal süresince söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini 

tamamlaması dıĢında, yetki belgesi numarasını kullanmasının engellenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 27.03.2017 tarihli ve 4405 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  2933/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, - pafta, 20905 ada, 4 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve 

sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine 

getirmediği Altındağ Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Mustafa ÖZTÜRK’ün Yetki 

Belgesi Numarasının (0006110024708502); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 27.03.2017 tarihli ve 4409 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  2933/8/1-1 

————— 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, KarĢıyaka Mahallesi, 025-A-10-D-1-D pafta, 5400 ada, 9 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Nar Besi. Et ve Et Ür. Kuy. Taah. Eml. ĠnĢ. Malz. Gıd. Ġç. Mo. Tur. San. ve Tic. Ġth. Ġhr. Ltd. 

ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315284695148) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine; 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan Ramazan UYAR’a Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat 

etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 27.03.2017 tarihli ve 4397 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  2933/9/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, - pafta, 22093 ada, 4 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve 

sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine 

getirmediği Altındağ Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ümitsan ĠnĢ. Dek. San. ve Tic. 

Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315070350456) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine; 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan Hasan ESMEBAġI’na Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat 

etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 27.03.2017 tarihli ve 4407 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  2933/10/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 66KM-ID pafta, 8753 ada, 22 

no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen 

Yapı Müteahhidi Ziya TĠFTĠK’in müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
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Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Ġptal süresince söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini 

tamamlaması dıĢında, yetki belgesi numarasını kullanmasının engellenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

 Bakanlık Makamının 27.03.2017 tarihli ve 4401 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  2933/11/1-1 

————— 

Antalya Ġli, MuratpaĢa Ġlçesi, YeĢilbahçe Mahallesi, 5511 ada, 24 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği MuratpaĢa Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Alımlı ĠnĢ. Turz. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek 

için Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile 

verilmemesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket müdürleri Ġsmail ALIMLI ve Rabia ALIMLI’ya yetki belge numarası almak üzere 

Ġl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile 

verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 24.03.2017 tarihli ve 4269 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  2932/1/1-1 

————— 

Yalova Ġli, Merkez Ġlçesi, BağlarbaĢı Mahallesi, 46 pafta, 123 ada, 17 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda 3194 sayılı Ġmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı 

imalatları Yalova Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Davut YALÇIN’ın Yetki 

Belgesi Numarasının (0077110328563722); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beĢ (5 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

 Bakanlık Makamının 24.03.2017 tarihli ve 4268 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  2932/2/1-1 

————— 

Yalova Ġli, Merkez Ġlçesi, Ġsmet PaĢa Mahallesi, 31P3D pafta, 484 ada, 21 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda 3194 sayılı Ġmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı 

imalatları Yalova Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi EĢref YEKE’nin Yetki 

Belgesi Numarasının (0077110150075065); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beĢ (5 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  
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Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 24.03.2017 tarihli ve 4270 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  2932/3/1-1 

————— 

Kırıkkale Ġli, Merkez Ġlçesi, Güzeltepe Mahallesi, 282 ada, 6 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği Kırıkkale Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Hasan BULUT’un Yetki Belgesi Numarasının (0071110250075547); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 24.03.2017 tarihli ve 4278 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  2932/4/1-1 

————— 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, ġirintepe Mahallesi, 21M-1C pafta, 8827 ada, 25 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği TepebaĢı Belediye BaĢkanlığınca tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Mustafa AYDIN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110188423621); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 24.03.2017 tarihli ve 4277 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  2932/5/1-1 

————— 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Çamlıca Mahallesi, 20L-1B pafta, 6366 ada, 11 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği TepebaĢı Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Özler AhĢap TaĢımacılık ĠnĢaat Ambalaj San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi 

Numarasının (0026315216097003); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket müdürü Fayık ÖZ’e yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine müracaat 

etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 24.03.2017 tarihli ve 4271 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  2932/6/1-1 



2 Nisan 2017 – Sayı : 30026 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Oltan Kasabası Yeni Mahalle Polatlı 2. Cadde No: 7/2 AyaĢ Ankara adresinde 23.02.2011 

tarih BAY/939-82/29052 sayılı bayilik lisansı (09/07/2013 tarihli ve 23917 sayılı Olurla sona 

erdirilmiĢtir) kapsamında faaliyet gösteren Oltan Petrol Ürünleri Hayvancılık Tarım ĠnĢaat Gıda 

ĠletiĢim Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi’nin; A-661169 sayılı Ġrsaliyeli Fatura ve 

Ankara Ġl Emniyet Müdürlüğünün 11/12/2015 tarih 99211 sayılı yazısı ve ekinde yer alan 

28/11/2015 tarihli tutanak çerçevesinde lisansının sona erdirildiği 09/07/2013 tarihinden sonra 

akaryakıt alım satım faaliyeti yaptığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü 

maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 

1 inci ve 2 nci fıkralarına aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir Ģekilde 

araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı 

Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 

Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 

uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili hakkında 06/02/2017 tarihli ve 6165 sayılı Olur 

kapsamında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve yapılan soruĢturma sonucu düzenlenen 

10/02/2017 tarihli ve 195 sayılı SoruĢturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı 

savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin 

Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 

Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 2936/1/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 02/03/2017 tarih ve 10326 sayılı BaĢkanlık 

Makamı OLUR'u ile ―…, KarĢıyaka Mahallesi Tosya-Ġstanbul Yolu 4.km Tosya - 

KASTAMONU adresinde 19/09/2006 tarih ve BAY/917-25/19912 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 

ile faaliyet gösteren Biyodizel Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim ġirketi'ne ait 

istasyonda 29/01/2010 ile 01/02/2010 tarihleri arasında yapılan mezkur denetim kapsamında 

alınan Kırsal motorin numunelerinin analizi sonucunda Ulusal marker seviyesinin geçersiz ve 

teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı olduğunun TÜBĠTAK MAM Enerji Enstitüsü'nün 

M-10/500, M-10/501 ve M-10/502 numaralı analiz raporları ile tespit edilmesi nedeniyle, adı 

geçen lisans sahibinin bahse konu eyleminin; 5015 sayılı Kanunun 4 üncü ve 18 inci maddelerine 

ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 inci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teĢkil ettiği 

değerlendirildiğinden,  

DanıĢtay 13. Dairesinin 2011/715 E. ve 2013/1771 K. sayılı kararındaki gerekçe 

çerçevesinde; konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun 

tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "Ġdari Yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca BAY/917-25/19912 sayılı 

istasyonlu bayilik lisansı sahibi Biyodizel Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim 

ġirketi hakkında..,‖ doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir.  

5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

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

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca BAY/917-25/19912 sayılı 
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istasyonlu bayilik lisansı sahibi Biyodizel Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim 

ġirketi hakkında 02/03/2017 tarih ve 10326 sayılı BaĢkanlık Makamı OLUR'u ve 02/03/2017 

tarih ve 10434 sayılı soruĢturma görevlendirme yazısı kapsamında düzenlenen 07/03/2017 tarih 

ve 331 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 08/03/2017 

tarih ve 12580 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

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

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ 

tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.  2936/2/1-1 

————— 

Kurul 02/03/2017 tarihli ve 6954-22 sayılı Kararı ile, DAĞ/476-149/10871 sayılı dağıtıcı 

lisansı sahibi Gören Petrol Ürünleri Pazarlama Ve Dağıtım Ticaret Limited ġirketi (Gören Petrol 

Depoculuk ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi)’nin sözleĢmeli bayisi Makro Petrol 

Ürünleri Otomotiv Plastik Metal ve Enjeksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi’nin akaryakıt 

istasyonunda stok hareketleri ve akaryakıt alım satım iĢlemlerinin elektronik ortamda, günlük 

olarak izlenebilmesine yönelik otomasyon sistemini kurmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı 

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

Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 

uncu maddesi hükümleri uyarınca Gören Petrol Ürünleri Pazarlama Ve Dağıtım Ticaret Limited 

ġirketi (Gören Petrol Depoculuk ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi) hakkında 

09.11.2016 tarihli ve 6592/2 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında 

düzenlenen 07.12.2016 tarihli ve 1851 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma 

Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; süresinde savunma yapmayan Gören Petrol Ürünleri Pazarlama 

Ve Dağıtım Ticaret Limited ġirketi (Gören Petrol Depoculuk ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi) hakkında 5015 sayılı Kanunun fiil tarihinde yürürlükte olan 19 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve ―Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ hükümleri 

gereğince 739.666,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 739.666,-TL (YediyüzotuzdokuzbinaltıyüzaltmıĢaltı TL) 

tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 

ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası 

Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 

60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde 

yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya 

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 

yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  2936/3/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul 23/02/2017 tarihli ve 6938-31 sayılı Kararı ile, 05.09.2012 tarihli ve BAY/939-

82/31468 sayılı bayilik lisansı sahibi Tunasu Petrol Ve Petrol Ürünleri ĠnĢaat Taahhüt ĠĢleri 

Otomotiv Nakliyat Kuyumculuk Hayvancılık Gıda Ve Sebze Ürünleri Tekstil Medikal Ve Sağlık 

Hizmetleri Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda tağĢiĢ ve/veya 

hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 

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

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

maddesi hükümleri uyarınca Tunasu Petrol Ve Petrol Ürünleri ĠnĢaat Taahhüt ĠĢleri Otomotiv 

Nakliyat Kuyumculuk Hayvancılık Gıda Ve Sebze Ürünleri Tekstil Medikal Ve Sağlık Hizmetleri 

Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 03.11.2016 tarihli ve 6579/11 sayılı Kurul 

Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 29.11.2016 tarihli ve 1825 sayılı 

SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; süresinde 

savunma yapmayan Tunasu Petrol Ve Petrol Ürünleri ĠnĢaat Taahhüt ĠĢleri Otomotiv Nakliyat 

Kuyumculuk Hayvancılık Gıda Ve Sebze Ürünleri Tekstil Medikal Ve Sağlık Hizmetleri Turizm 

Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (d) bendi ile Petrol Piyasası 

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

gereğince belirlenen 176.681.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.681,-TL (YüzyetmiĢaltıbinaltıyüzseksenbir TL) 

tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 

ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 

TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden 

itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 

olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 

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 ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü 

maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para 

cezasına karĢı yargı yoluna baĢvurulması 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası 

uyarınca tahsil iĢlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

uyarınca ilanen tebliğ edilir.  2936/4/1-1 

————— 

Kurul 23/02/2017 tarihli ve 6938-32 sayılı Kararı ile, 05.09.2012 tarihli ve BAY/939-

82/31468 sayılı bayilik lisansı sahibi Tunasu Petrol Ve Petrol Ürünleri ĠnĢaat Taahhüt ĠĢleri 

Otomotiv Nakliyat Kuyumculuk Hayvancılık Gıda Ve Sebze Ürünleri Tekstil Medikal Ve Sağlık 

Hizmetleri Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi’nin dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal 

etmesi, otomasyon sisteminin çalıĢmaması ve otomasyon sistemine müdahale edilmesi ile ilgili 

olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

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

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Tunasu Petrol Ve Petrol Ürünleri 
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ĠnĢaat Taahhüt ĠĢleri Otomotiv Nakliyat Kuyumculuk Hayvancılık Gıda Ve Sebze Ürünleri 

Tekstil Medikal Ve Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 

03.11.2016 tarihli ve 6579/11 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında 

düzenlenen 29.11.2016 tarihli ve 1825 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma 

Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; süresinde savunma yapmayan Tunasu Petrol Ve Petrol Ürünleri 

ĠnĢaat Taahhüt ĠĢleri Otomotiv Nakliyat Kuyumculuk Hayvancılık Gıda Ve Sebze Ürünleri 

Tekstil Medikal Ve Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 

Dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 

sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL, 

otomasyon sisteminin çalıĢmaması ve otomasyon sistemine müdahale edilmesi sebebiyle 5015 

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

gereğince belirlenen 70.000,-TL olmak üzere toplamda 140.000,-TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000,-TL (Yüzkırkbin TL) tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler 

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

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 

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

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

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

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

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

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  2936/5/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 22.03.2017      Karar No: 6984 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZĠ : Ankara 

• TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 86   06100 

Söğütözü-ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 22.07.2017 

RUHSATIN:  

• MAHĠYETĠ : ĠĢletme ruhsat süresinin uzatımı  

• SAHA ĠġARETĠ : TPO/BH 

• KAPSADIĞI ĠLLER : Adıyaman, ġanlıurfa  

• KAPSADIĞI ĠLÇELER : Merkez, Bozova 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 3.276 Hektar 

• HAK SIRA NUMARASI : ARĠ/TPO/3660 

• BAġLANGIÇ TARĠHĠ : 08.08.2000 

• VERĠLĠġ TARĠHĠ : 30.09.2000 
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KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. sahip bulunduğu yukarıda saha iĢareti, illeri, ilçeleri, yüzölçümü 

ve hak sıra numarası yazılı petrol iĢletme ruhsatının, süresinin sona ereceği 08.08.2017 tarihinden 

itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 18/5 inci maddeleri gereğince 08.08.2027 tarihine kadar 10 yıl süre ile 

uzatılması için müracaatta bulunmuĢtur. 

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

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

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

tespit edildikten sonra, ARĠ/TPO/3660 hak sıra numaralı petrol iĢletme ruhsatının süresinin 

sahada verilen üretim ve faaliyet programı ile yapılacak yatırım dikkate alınarak 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun 8/3 üncü maddesi gereğince 08.08.2027 tarihine kadar 10 yıl süre ile 

uzatılmasına karar verilmiĢtir. 2880/1-1 

—— • —— 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠçiĢleri Bakanlığı Makamının 04/11/2016 tarihli oluru ile aĢağıda açık kimliği yazılı 

bulunan firma ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip tüzel ve gerçek kiĢiler 1 (bir) yıl süreyle 

4734 Sayılı Kanunun 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve 

kuruluĢlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olup, bu karar 10/11/2016 tarihli ve 29884 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 

Ancak, Ankara 4. Ġdare Mahkemesinin 02/03/2017 tarihli ve 2016/4953 Esas sayılı kararı 

ile vermiĢ olduğu yürütülmesinin durdurulması kararına istinaden, ĠçiĢleri Bakanlığı Makamının 

30/03/2017 tarihli oluru gereğince yasaklama kararının uygulanmasının durdurulması hususu; 

Ġlanen duyurulur. 

Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi: 

Adı/Unvanı : Baver Peyzaj ĠnĢaat Malzemeleri ĠnĢaat Taahhüt 

Temizlik Turizm Yemekçilik Ticaret ve Sanayi 

Limited ġirketi 

Adresi : Hacı Yusuf Mahallesi Santral Caddesi No: 1/4 

Bandırma Balıkesir 

Vergi Kimlik/Mükellef No : 1500549216 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası : Bandırma Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No : 9576 

Ortak ve/veya Ortaklarının: 

Adı/Unvanı : Ġsmail KARABAYIR 

Adresi : PaĢaalanı Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 53. 

Sokak No: 7 Merkez Balıkesir 

T.C. Kimlik No : 29146196514 

Ortak ve/veya Ortaklarının: 

Adı/Unvanı : Rahmi BOZKURT 

Adresi : 600 Evler Mahallesi 1541 Sokak No: 110/4 

Bandırma Balıkesir 

T.C. Kimlik No : 65722052492 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve

Uygulama Merkezi Yönetmeliği

— Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge, Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


