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YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
KATILIM SİGORTACILIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, katılım sigortacılığının işleyişi, gelişimi, sağ-

lıklı takibi ve sistemin güvenirliğinin sağlanması ile katılımcıların hak ve menfaatlerinin gö-
zetilmesi açısından katılım sigortacılığı faaliyetine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sigortacılık mevzuatının ilgili hü-
kümleri uygulanır.

(3) Bu Yönetmelik, Türkiye’de katılım sigortacılığı alanında faaliyet gösteren sigorta
şirketleri ile katılım sigortacılığı sistemine dahil gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun

Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakiye: Şirket tarafından belirli bir dönemde ödenmiş ve dönem içinde ödenecek

tazminatlar ile risk fonuna ait yasal yükümlülükler ve diğer masraflar karşılandıktan sonra ka-
tılımcıların ödedikleri katkılardan ve bunların gelirlerinden geriye kalan tutarı,

b) Birlik: Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ni,
c) Danışma Komitesi: Katılım sigortacılığı sisteminin işleyişinin katılım finans sistemi

prensipleri ile ortak risk paylaşımı ve dayanışma esaslarına uygunluğunu takip eden Komiteyi,
ç) Kanun: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,
d) Katılımcı: Risk fonuna, kendi riskinin ve diğer katılımcıların risklerinin ortak risk

paylaşımı ve dayanışma esasları çerçevesinde teminat altına alınması maksadıyla katkı primi
ödeyen kişiyi,

e) Katkı Primi: Katılımcıların risk fonu yararına ve ortak risk paylaşımı ve dayanışma
esasları doğrultusunda riskin karşılanması için ödediği tutarı,

f) Katılım Sigortacılığı: Katılımcıların kendileri ile diğer katılımcıların tazminat ve/veya
birikim ödemelerine ilişkin taleplerinin karşılanmasını teminen oluşturulan risk fonuna katkıda
bulundukları, söz konusu fonun sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi
tarafından katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetildiği ve ortak risk paylaşımı ile daya-
nışma esaslarına dayanan sigorta türünü,

g) Katılım Reasüransı: Katılım finans ilkeleri ile ortak risk paylaşımı ve dayanışma
esaslarına dayanan reasürans faaliyetini,

ğ) Katılımcı Yatırım Fonu: Münhasıran birikim amaçlı hayat katılım sigortalarında, ka-
tılımcıların birikim amaçlı ödedikleri katkı primlerinin ve bunların getirilerinin takip edildiği
fonu,

h) Likidite İmkânı: Risk fonunun ilgili hesap döneminde yasal ve idari yükümlülüklerini
yerine getirmede yetersiz kalması durumunda, şirket tarafından risk fonunun fazla vermesiyle
birlikte geri alınmak kaydıyla sağlanan geçici süreli finansman imkânını,

ı) Mudarebe Yönetim Modeli: Şirketin, risk fonunun yönetimi ile sigortayla ilgili diğer
teknik ve yasal işlemleri karşılığında aldığı yönetim ücretinin, emek-sermaye ortaklığı çerçe-
vesinde kar paylaşımı esasına göre belirlendiği şirket yönetim modelini,

i) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
j) Risk Fonu: Katkı primi ödemeleri ile bunlardan kaynaklanan gelirlerin biriktirilmesi

ve tazminat ve/veya birikim ödemeleri ile yasal yükümlülükler de dahil olmak üzere yapılan
harcama ve giderlerin karşılanması için oluşturulan fonu,
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k) SEGEM: Kanununun 31 inci maddesine istinaden kurulan Sigortacılık Eğitim Mer-
kezini,

l) Şirket: Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, katkı primlerinin toplanması, tazminat-
ların ödenmesi ve sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemleri yapmakla yükümlü olan, 5684
sayılı Sigortacılık Kanununa uygun olarak kurulmuş ve bu Yönetmelik ile belirlenen katılım
sigortacılığı esaslarına göre faaliyet gösteren sigorta şirketini,

m) Vekâlet Yönetim Modeli: Şirketin, risk fonunun yönetimi ile sigortayla ilgili diğer
teknik ve yasal işlemleri karşılığında vekâlet ücreti aldığı şirket yönetim modelini,

n) Vekâlet/Mudarebe Karması (Hibrit) Model: Şirketin, risk fonu yönetimi ile sigortayla
ilgili diğer teknik ve yasal işlemler karşılığında vekalet ücreti aldığı, teknik karın tamamının
katılımcılara dağıtıldığı fakat yatırım karının katılımcı ile şirket arasında önceden belirlenmiş
bir oran üzerinden paylaşıldığı modeli,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Katılım Sigortacılığına İlişkin Esaslar
Yönetim modelleri
MADDE 4 – (1) Risk fonunun katılımcılara karşı yükümlülüklerini uygun şekilde ye-

rine getirmesi ve risk fonunun devamının sağlanmasını teminen, risk fonunun yöneticisi olan
şirket, katılım sigortacılığı alanında sunduğu her bir ürünün herhangi bir dönemde risk fonunun
borç ihtiyacı duymadan her bir riske yönelik olarak doğru fiyatlandırılmasını sağlamakla yü-
kümlüdür.

(2) Şirket, vekâlet, mudarebe, vekâlet/mudarebe karması (hibrit) model veya danışma
komitesinin onaylayacağı başka bir model çerçevesinde faaliyette bulunabilir. Mezkur yönetim
modellerinden hangisinin kullanılacağı sigorta sözleşmesinde açık bir şekilde belirtilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen modellerin uygulanmasına bağlı olarak, katılımcılar ile Şir-
ket arasındaki mudarebe modelinde paylaşım oranının ve/veya vekalet modelinde vekalet üc-
retinin sigorta sözleşmesi öncesinde belirlenmesi zorunludur.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen mudarebe modelindeki paylaşım oranına ve/veya vekalet
modelindeki vekalet ücretine ilişkin bilgiler Şirketin internet sitesinde veya bilgilendirme form-
larında duyurulur.

(5) İkinci fıkrada belirtildiği üzere, şirketin danışma komitesinin onaylayacağı başka
bir model çerçevesinde faaliyette bulunması durumunda, şirketin alacağı yönetim ücreti ile he-
saplama yönteminin sigorta sözleşmesi öncesinde belirlenmesi ve şirketin internet sitesinde
veya bilgilendirme formlarında duyurulması zorunludur. Şirketin katılımcılar lehine yaptığı
değişiklikler hariç olmak üzere, ilgili yıl için önceden belirlenen ücret ve oranlar değiştirile-
mez.

Likidite imkanı
MADDE 5 – (1) Risk fonunun yasal ve idari yükümlülüklerini yerine getirme husu-

sunda yetersiz kalması ve alınan reasürans veya katılım reasüransı korumasının kifayet etme-
mesi halinde şirket, yaşanan açığı likidite imkanı yoluyla kapatır. Şirket tarafından likidite im-
kanı yoluyla risk fonuna aktarılan tutar, ilerleyen dönemlerde fonda oluşan pozitif bakiyeden
karşılanabilir.

(2) Şirket tarafından sağlanan likitide imkânı karşılığında geri alınacak tutar, danışma
komitesinin onayı ile belirlenen araç ve yöntemler ile değerlendirilerek tespit edilebilir. Bu hu-
sus, şirket internet sitesinde duyurulur.

(3) Birbirini takip eden 3 takvim yılı süresince likidite imkânı sunmak durumunda kalan
şirket; söz konusu durumun gerekçelerini ve bu durumun giderilmesi için alınacak tedbirleri
Müsteşarlığa sunar.

(4) Kanunun 20 nci maddesi kapsamında şirket portföyleri için belirtilen tedbirler ka-
tılım sigortacılığında risk fonu için de uygulanır.
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Fonların ayrıştırılması
MADDE 6 – (1) Şirket, katılımcıların katkılarından oluşan risk fonu ile sermayedarla-

rının/üyelerinin fonunu ayrı yönetir.
(2) Katılım sigortacılığı faaliyetinde bulunacak kooperatif şirketleri, üyeleri dışındaki-

lere sigortacılık hizmeti sunmaları durumunda, katılımcıların katkılarından oluşan risk fonu
ile kooperatif üyelerinin hesaplarını ayrı yönetmekle yükümlüdür.

(3) Tazminat ve reasürans/katılım reasüransı ödemeleri, acente komisyon masrafları ve
yasal yükümlülükler dahil olmak üzere, sigorta faaliyetleri ile ilgili bütün masraf ve komis-
yonlar risk fonundan katılımcılar adına şirket tarafından karşılanır.

(4) Risk fonunun gelirlerinin ve harcama kalemlerinin katılımcılar açısından sağlıklı
takibi ile sistemin güvenirliğinin sağlanmasını teminen, Şirket, risk fonunun gelir ve harcama
kalemlerini yıllık dönemler itibariyle internet sitesinde duyurur.

(5) Şirket, birikim amaçlı hayat katılım sigortacılığı ürünlerinde risk fonunun yanında
ayrıca katılımcıların birikim amaçlı katkı primi ödemelerinin ve bunların katılım finans ilke-
lerine uygun yatırım araçlarından elde edilen getirilerinin takip edildiği katılımcı yatırım fonunu
da yönetir.

Bakiye iadesi ve değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Şirket, her dönem sonunda risk fonu için genel kabul görmüş aktüeryal

ve katılım finans prensiplerine uygun şekilde bakiye hesaplaması yapar. Söz konusu hesaplama
sonrası fonda oluşan açık veya fazla şirket internet sitesinde duyurulur.

(2) Katılımcıların sözleşme öncesi veya sigorta sözleşmesinde açıkça bilgilendirilmesi
şartıyla, söz konusu bakiyenin fazla vermesi durumunda, bu tutarın;

a) Katkı primlerinin düşürülmesi için kullanılması,
b) Gelecekteki öngörülemeyen riskler için ihtiyat fonunun ayrılması,
c) Şirketin pay almasına müsaade edilmeksizin, tamamen ya da kısmen katılımcılar

arasında paylaştırılması,
ç) Danışma komitesinin onaylayacağı başka bir şekilde değerlendirilmesi,
mümkündür.
(3) Bakiyenin, tamamen ya da kısmen katılımcılara dağıtımı, sigorta sözleşmesinde be-

lirtilmesi ve şirketin yeterli sermaye şartını haiz olduğunun şirket aktüeri tarafından onaylan-
ması kaydıyla, aşağıdaki yollardan biriyle yapılabilir;

a) İlgili dönem içerisinde tazminat alıp almadıklarına bakılmaksızın ödedikleri katkı
primlerine göre bütün katılımcılara dağıtılabilir.

b) İlgili dönem içerisinde hiçbir şekilde tazminat almayan katılımcılara dağıtılabilir.
c) İlgili dönem içerisinde tazminat alıp almadığına bakılmaksızın fona pozitif katkı sağ-

layan tüm katılımcılara dağıtılabilir.
ç) Danışma komitesinin onaylayacağı başka bir usulle dağıtılabilir.
(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtildiği üzere, bakiyenin danışma komitesinin onay-

layacağı başka bir şekilde değerlendirilmesi veya bakiye iadesinin danışma komitesinin onay-
layacağı başka bir usulle dağıtılması durumunda, bu husus şirket internet sitesi üzerinden du-
yurulur.

(5) Bakiye iadesi hesaplamaları ile iade hesaplama çizelgeleri, şirketlerin internet site-
leri üzerinden yayımlanır. İade çıkması durumunda, bu tutarın ne şekilde değerlendirileceği-
nin/dağıtılacağının sigorta sözleşmesinde belirtilmesi ve internet sitesinde duyurulması gere-
kir.

(6) Sorumluluk ve hayat katılım sigortacılığı alanlarında faaliyet gösteren şirketler, üst-
lendikleri risklerin uzun vadeli olması nedeniyle, bakiye hesabı, bakiyenin dağıtım yöntemi
ve ne sıklıkla bakiye dağıtımı yapılacağı gibi hususlar, şirket Aktüerinin onayı sonrası danışma
komitesinin uygun görüşü ile belirlenir.
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(7) Şirket, bakiye iadesinin yazım yılından itibaren kaç yıl sonra dağıtılacağına, faaliyet
gösterilen branş ile ürünün özelliğini dikkate alarak ve şirket Aktüerinin onayı sonrası danışma
komitesinin uygun görüşü ile belirler.

(8) Hak sahipleri tarafından zamanında aranmayan bakiye iadeleri, Özel Hukuk Hü-
kümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar mevzuatına tabi-
dir.

(9) Risk fonunun fazla vermesi halinde gelecekteki öngörülemeyen riskler için ihtiyat
fonu ayrılması durumunda, bu fon hiçbir surette şirket sermayedarlarına/üyelerine temettü ola-
rak dağıtılamaz ve dağıtılabilir kar hesabında dikkate alınmaz.

Danışma komitesi ve faaliyetleri
MADDE 8 – (1) Katılım sigortacılığı faaliyetinde bulunan şirketler, yaptıkları faali-

yetlerin katılım sigortacılığı ile katılım finans ilkelerine uygunluğunun sağlanması ve takibi
maksadıyla şirket bünyesinde danışma komitesi oluşturur veya söz konusu faaliyeti dışarıdan
hizmet alımı ile gerçekleştirir.

(2) Danışma komitesi organizasyon yapısı içerisinde şirket yönetim kuruluna bağlı ola-
rak faaliyet gösterir. Dışarıdan hizmet alımı yapılan danışma komitesi doğrudan şirket yönetim
kuruluna raporlama yapar.

(3) Danışma komitesi başta şirket yönetimi olmak üzere bütün paydaşların etkisinden
uzak ve bağımsız şekilde karar alır.

(4) Danışma komitesinin görevleri aşağıdaki gibidir;
a) Şirket bünyesinde geçerli olan politika ve prosedürleri katılım finans ilkeleri kapsa-

mında değerlendirmek,
b) Katılım reasüransı veya reasürans alınmasını, katılım finans ilkeleri kapsamında

onaylamak,
c) Şirketin yatırım faaliyetlerinin katılım finans ilkelerine uygunluğuna ilişkin değer-

lendirme yapmak ve onay vermek,
ç) Katılım finans ve katılım sigortacılığı ilke ve uygulamaları hakkında şirketin yönetim

kuruluna ve diğer ilgili birimlerine danışmanlık yapmak,
d) Şirket bünyesinde yeni ürün geliştirme süreçlerine katılmak,
e) Şirketin yıllık faaliyet raporlarında, şirket faaliyetlerinin katılım finans ilkelerine uy-

gun olarak yürütüldüğüne ilişkin görüş vermek,
f) Müsteşarlığın talebi halinde gerekli bilgileri vermek veya gerekli çalışmaları yap-

mak,
g) Bu Yönetmelik ile verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
(5) Danışma komitesi üyelerine ait bilgiler ile bu üyeler tarafından onaylanan katılım

sigortacılığı faaliyetlerinin uygunluğunu gösterir belgelerin Şirket internet sitesinde yayımlan-
ması zorunludur.

(6) Katılım sigortacılığı çerçevesinde tanzim edilen poliçe örnekleri danışma komite-
sinin onayına tabidir.

(7) Dördüncü fıkranın (e) bendinde belirtildiği üzere, danışma komitesinin şirket faa-
liyetlerinin katılım finans ilkelerine uygun olarak yürütüldüğüne ilişkin görüşü, şirket internet
sitesi üzerinden ayrıca duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilgilendirme Yükümlülüğüne İlişkin Esaslar

Şeffaflık ve bilgilendirme
MADDE 9 – (1) Katılım sigortacılığının tanımı, prensipleri, farkları, şirket tarafından

uygulanan model gibi açıklayıcı bilgiler ile bu Yönetmelikte belirtilen tüm hususlar, şirketlerin
internet sitelerinde müstakil bir başlık altında yayımlanır.
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(2) Katılımcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi ile katılımcıların katılım sigorta-
cılığı ürünü satın aldığının farkında olmasını teminen, şirket, bu farklılığın ayırt edilebilmesi
için sigorta bilgilendirme formunu ve sigorta sözleşmesini buna göre düzenlemekle mükelleftir.
Buna ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.

(3) Teknik personel unvanına sahip kişilerin, katılım sigortacılığı ürünlerinin satış iş-
lemlerini yapabilmeleri, usul ve içeriği Müsteşarlıkça belirlenecek ve münhasıran katılım si-
gortacılığına yönelik olarak SEGEM tarafından yapılacak eğitime katılmaları ile mümkündür.

(4) Katılım sigortacılığı uygulayan şirketlerin risk fonunun risklerini yönetmek mak-
sadıyla reasürans ve/veya katılım reasürans koruması satın almaları mümkündür. Ancak, şirket
tarafından reasürans koruması satın alınması durumunda buna ilişkin danışma komitesi onayı-
nın alınmış olması ve katılımcıların bu hususta bilgilendirilmesi gerekir. Bu kapsamda, Şirket-
lerin, reasürans/katılım reasüransı hizmeti aldıkları firmaların bilgilerinin internet sitesi üze-
rinden duyurulması zorunludur.

(5) Katılım sigortacılığı uygulayan şirketlerin fonlarını yönlendirdikleri yatırım enstrü-
manlarına ilişkin yatırım tutarı ve enstrüman bilgileri ile bunlara ilişkin getiri sonuçlarını yıllık
faaliyet raporlarında yayımlaması zorunludur.

Veri paylaşımı
MADDE 10 – (1) Ülkemizde katılım sigortacılığın sağlıklı takibi açısından, katılım si-

gortacılığı prensipleri çerçevesinde prim üretiminde bulunan tüm şirketler aylık dönemler iti-
barıyla katılım sigortacılığına ilişkin verilerini Müsteşarlığa ve Birliğe gönderir. Söz konusu
veriler, Birlik internet sayfasında periyodik olarak yayımlanır. Söz konusu verilerin toplanma-
sında kullanılacak şablon, Müsteşarlığın onayı alınarak Birlik tarafından hazırlanır.

(2) Birlik, söz konusu veriler ışığında, katılım sigortacılığının genel görünümünü içeren
Katılım Sigortacılığı Yıllık Sektör Raporunu yayımlar.

DÖRDÜCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, 10 uncu

madde uyarınca, şirketler tarafından gönderilecek ilk aylık verilerle birlikte, tüm katılım si-
gortacıları, faaliyete başladıkları dönemden itibaren katılım sigortacılığına ilişkin geçmiş dö-
nem verilerini Müsteşarlığa ve Birliğe gönderir.

(2) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda belirtilen şartlara göre kurulan şirketlerden pen-
cere usulü ile faaliyet gösterenlerin faaliyet süresi, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 3 yıl ile sınırlıdır. Müsteşarlık, bu sürenin 2 yıl daha uzatılmasına karar verebilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen süre sınırı çerçevesinde, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda
belirtilen şartlara göre kurulan şirketlerden, pencere usulü ile katılım sigortacılığı faaliyeti gös-
termeye başlayanlar, bu hususu gecikmeksizin Müsteşarlığa ve Birliğe bildirir.

(4) İkinci fıkrada belirtilen süre sınırı çerçevesinde, pencere usulü ile faaliyet gösteren
şirketlerin yılsonu faaliyet raporlarında katılım sigortacılığından kaynaklanan faaliyetlerine ait
verilerin ayrıca yayımlanması gerekir.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu

Bakan yürütür.
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İbn Haldun Üniversitesinden:
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi lisans programla-

rında yürütülen kayıt, eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İbn Haldun Üniversitesi lisans programlarında yürü-

tülen kayıt, eğitim, öğretim, sınavlar, mezuniyet ve ilişik kesmeye ilişkin hükümleri kapsa-
maktadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,
b) ÇAP: Çift anadal programını,
c) Dekanlık: İlgili fakülte dekanlığını,
ç) Fakülte: İbn Haldun Üniversitesine bağlı fakülteleri,
d) FYK: Fakülte yönetim kurullarını,
e) GNO: Genel not ortalamasını,
f) İlgili kurul: Fakülte kurulunu,
g) İlgili yönetim kurulu: Fakülte yönetim kurulunu,
ğ) İntibak programı: Yatay geçiş veya çift anadal yapılan diploma programının müfre-

datına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan programı,
h) Mütevelli Heyeti: İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ı) Önkoşul dersi: Bir derse kaydolabilmek için öncelikle başarıyla tamamlanmış olması

gereken dersi,
i) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: İbn Haldun Üniversitesi Senatosunu,
k) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,
l) ÜYK: Üniversite Yönetim Kurulunu,
m) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDYS): İbn Haldun Üniversitesi Yabancı Diller Yük-

sekokulunca yapılan yabancı dil yeterlik sınavını,
n) YAP: Yan dal programını,
o) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,
ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kabul ve Kayıtlarla İlgili Esaslar

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakültelere öğrenci kabulü ÖSYM tarafından dü-

zenlenen merkezi sınav sonucuna göre yine ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemi ile
gerçekleşir.
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(2) Uluslararası öğrencilerin kabulü ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Uluslararası öğrenci kontenjanları, başvuru ve kayıt tarihleri ile ücretleri Senato kararı ve Mü-
tevelli Heyeti onayı ile belirlenir.

Üniversiteye kayıt
MADDE 6 – (1) Üniversiteye yeni kayıtlar, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, ÖSYM

tarafından belirlenen ve ilan edilen tarihlerde elektronik ortamda (e-devlet üzerinden) veya
şahsen yapılabilir. Şahsen yapılacak kayıt işlemleri için adayın Öğrenci İşleri Daire Başkanlı-
ğına başvurması gerekir.

(2) Üniversitenin lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için, ÖSYM tarafından
ilgili programa yerleştirilmiş olmak ve kontenjan dâhilinde öğrenci kabul eden başka bir yük-
seköğretim kurumunun örgün öğretim programlarında kayıtlı olmamak gerekir.

(3) Kesin kayıtlarda istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili mevzuat hüküm-
leri doğrultusunda Üniversitenin ilgili kurulları tarafından belirlenerek internet sayfasında ilan
edilir.

(4) Kayıt için belirlenmiş olan esasların tamamına uymak şartıyla öğrenci adayı kaydını
yaptırabilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Adli
sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılabilir.

(5) Belgelerindeki eksikliği süresi içerisinde gideremeyenler ile belgelerinde sahtecilik
ve tahrifat bulunanların (hukuki işlem hakkı saklı kalmak kaydıyla) kayıtları yapılmaz, yapılmış
ise iptal edilir.

(6) Kaydını şahsen yaptıramayan adaylardan, mazeretlerini belgelemeleri halinde, 18
yaşından küçük olanların kanuni temsilcileri, 18 yaşından büyük olanların ise noterden tayin
ettikleri vekilleri aracılığı ile kayıt işlemleri gerçekleştirilebilir.

Yatay ve dikey geçiş yolu ile kabul, çift anadal ve yandal programları
MADDE 7 – (1) Üniversite programlarına, Üniversite içinden veya dışından yatay ve

dikey geçiş yoluyla öğrenci kabulü ile ÇAP ve YAP’a ilişkin esas ve usuller; 2547 sayılı Yük-
seköğretim Kanunu, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-
öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana-
dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve il-
gili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

(2) Üniversite dışından yapılacak geçişler ve alınan derslerin intibakı bölüm başkan-
lıklarınca oluşturulan komisyon tarafından belirlenir ve ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından
karara bağlanır.

Özel öğrenciler
MADDE 8 – (1) Özel öğrenci, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı ya da en az lisans

seviyesinde bir programdan mezun olup, farklı bir yükseköğretim kurumunda herhangi bir
programa kayıt olmaksızın ders almasına izin verilen öğrenciyi ifade eder.

(2) Özel öğrenci olarak ders alacaklarla ilgili esas ve usuller; Yükseköğretim Kurum-
larında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçeve-
sinde Senato tarafından belirlenir.

(3) Özel öğrenci olarak Üniversiteden ders alacak olanların başvuru, kabul, ders kayıt
işlemleri ile Üniversitenin kayıtlı öğrencisi olup başka bir yükseköğretim kurumundan özel
öğrenci olarak ders alacak olanların başvuru, kabul, ders saydırma işlemleri ilgili fakültenin
yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Üniversite öğrencisinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğrenim süresine dâhildir.
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(5) Özel öğrenciler Üniversitenin kayıtlı öğrencisi değildir ve öğrencilik haklarından
yararlanamaz, ancak Üniversite öğrencisine uygulanan akademik ve idari kurallara tabidir. Bu
öğrencilere diploma veya unvan verilmez, sadece aldıkları dersleri ve notları gösteren bir not
çizelgesi verilir.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 9 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında

yapılan anlaşmalar uyarınca, üniversitelerarası öğrenci değişim programları, ikili anlaşmalar
ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda, uygulanabilir.

(2) Değişim programları kapsamında Üniversiteye gelen öğrencinin kabul ve ders kayıt
işlemleri ilgili birim tarafından yürütülür. Bu öğrencilere program sonunda aldıkları dersleri
ve notları gösteren bir not çizelgesi verilir.

(3) Değişim programları kapsamında başka bir üniversitede öğrenim görecek olan öğ-
rencinin değişim programında bulunduğu süre öğrenim süresinden sayılır. Değişim programın-
da alınan derslerin intibakları, ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Kayıt yenileme
MADDE 10 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen tarih-

lerde ilgili yarıyılın öğrenim ücretini ödeyip ders kayıtlarını gerçekleştirerek kayıt yenileme-
lidirler. Belirtilen sürelerde kayıt yenilemeyenler, derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik
haklarından yararlanamazlar ancak öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıllar öğrenim süresinden
sayılır.

(2) Mazeretleri nedeniyle ilan edilen süreler içinde kayıt yenilemeyen öğrencilerden,
mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilenlerin kayıtları en geç derslerin başla-
masını takip eden dördüncü haftanın son işgününe kadar yenilenebilir. Mazeretli olarak kayıt
yenilemek isteyen öğrencilerin, tabii afet; anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü; sağlık
problemi ya da trafik kazası durumlarında, ilgili belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

Danışman
MADDE 11 – (1) Her öğrenci için ilgili dekanlık veya bölüm başkanlığı tarafından

tam zamanlı bir öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi öğre-
nimi süresince izler, lisans öğretimi, ilgili mevzuat ve akademik performansı hakkında bilgi-
lendirir ve yönlendirir. Öğrencinin derslere kaydolma, ders ekleme, bırakma ve dersten çekilme
işlemleri danışman onayı ile yapılır.

(2) Öğrencinin ilgili bölüm başkanlığına akademik konulara ilişkin olarak yapacağı ya-
zılı başvurusunda danışman görüşü istenir. Fakülte yetkili kurullarında görüşülmek üzere gün-
deme alınan öğrenci dilekçelerinde de danışman ve bölüm başkanlığı görüşleri aranabilir.

(3) Akademik danışmanlık hizmetinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak üzere bölüm
başkanlığı ya da dekanlık tarafından denetim yapılır.

Ücretler ve burslar
MADDE 12 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Yıllık öğrenim ücretleri ve normal

öğrenim süresinde mezun olamayan öğrenciler ile özel öğrencilerin kayıt yaptırdıkları her ders
için AKTS kredisi başına ödemeleri gereken ücret Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Öğrenim ücreti, yaz okulu ücretlerini kapsamaz. Yaz okulu ücretleri öğrenim ücre-
tinden ayrı olarak, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(3) Burslar ile ilgili esaslar ÜYK’nın önerileri çerçevesinde Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenir. Burs türleri ve koşulları ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili, yabancı dil hazırlık programları ve yabancı dil yeterlilik sınavları
MADDE 13 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe ve İngilizcedir. Ancak, gerekli gö-

rülen hallerde öğretim dili kısmen ya da tamamen farklı dillerde olan programlar açılabilir.
(2) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde olan programlara kayıt yaptıran

öğrencilere ilgili yabancı dilde, öğretim dili tamamen veya kısmen Türkçe olan programlara
kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerden Türkçe düzeyleri yeterli olmayan öğrenciler için Türk-
çe zorunlu yabancı dil hazırlık programı uygulanır.

(3) Öğrencilerin dil düzeylerinin yeterli olup olmadığı, YDYS ile veya YÖK ve Senato
tarafından kabul edilen uluslararası/ulusal dil sınavlarından birinden belirlenen düzeyde başarılı
olduklarını belgelemeleri suretiyle tespit edilir. Gerekli dil için bu sınavlardan en az birine ka-
tılmayan veya başarılı olamayan öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık programına kaydedilir.

(4) Zorunlu yabancı dil hazırlık programına tabi öğrencilerden YDYS sonucuna göre
başarılı olanlar ile YÖK ve Senato tarafından kabul edilen uluslararası/ulusal dil sınavlarının
birinden belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler talep etmeleri halinde Arapça,
Türkçe veya İngilizce hazırlık programına kayıt yaptırabilirler. Bunlardan isteğe bağlı yabancı
dil hazırlık programlarından birine katılmayan öğrenciler doğrudan lisans öğrenimine başlarlar.

(5) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan programlarda uygulanan zo-
runlu hazırlık programının azami öğrenim süresi iki yıldır. Azami süre sonunda başarısız olan
öğrencilerin öğrenim gördüğü programla ilişikleri kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler talep etme-
leri halinde bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, Üniversiteye giriş
puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olma-
ması şartıyla ÖSYM tarafından öğretim dili Türkçe olan programlardan birine yerleştirilebi-
lirler.

(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrencilerin talebi ve Senato onayı ile isteğe
bağlı İngilizce ve Arapça hazırlık programları; öğretim dili İngilizce olan programlarda ise öğ-
rencilerin talebi ve Senato onayı ile isteğe bağlı Türkçe ve Arapça hazırlık programları uygu-
lanabilir. İsteğe bağlı hazırlık programında eğitim gören öğrenciler başarısız olmaları halinde
kayıtlı oldukları programa devam ederler.

(7) Öğretim dili kısmen veya tamamen Türkçe olan programlarda uluslararası öğrenci-
lerden YÖK’ün kabul ettiği, seviyesi Senato tarafından belirlenen Türkçe yeterlik belgesi sun-
maları istenir. Türkçe yeterliği bulunmayan öğrenciler için zorunlu Türkçe hazırlık programı
uygulanır. Programın azami öğrenim süresi iki yıldır. Azami süre sonunda başarısız olan öğ-
rencilerin öğrenim gördüğü programla ilişikleri kesilir.

(8) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı ile ilgili esaslar, Senato tara-
fından kabul edilen esaslar ile belirlenir ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilen esaslara göre
yürütülür.

(9) Hazırlık programlarında geçirilen süre, öğrencinin lisans programında geçireceği
süre ile almakla yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

Eğitim, öğretim yılı ve öğrenim süresi
MADDE 14 – (1) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her

biri en az on dört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil de-
ğildir.

(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav gibi faaliyetlerin süre ve tarihlerine iliş-
kin hususlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanıp Senato onayıyla ilan edilen
akademik takvim ile düzenlenir. Akademik birimler, öğretim elemanları ve öğrenciler bu tak-
vime uymak zorundadırlar.

20 Eylül 2017 – Sayı : 30186                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 109



(3) Lisans programlarında normal öğrenim süresi sekiz yarıyıldır. Bu sürelere yabancı
dil hazırlık programı ve yaz okulu dâhil değildir.

(4) Yaz öğretimi Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.
Ders planları
MADDE 15 – (1) Lisans ders planları, ilgili dekanlık veya bölüm başkanlığının önerisi,

fakülte kurulu kararı ve Senato onayı ile kesinleşir. Bir programın çift anadal/yan dal eğitimi
yapabileceği programlara ilişkin ders planları da aynı usulle belirlenir.

(2) Ders planlarında YÖK tarafından belirlenen zorunlu ortak dersler ile yıllara ve ya-
rıyıllara göre yer alacak teorik dersler ve uygulamalar, laboratuvar ve atölye çalışmaları ile
bunlara ilişkin AKTS kredi değerleri ve saat sayıları, derslerin zorunlu veya seçmeli yahut ön
koşullu olup olmadıkları hususları yer alır. Staj, bitirme çalışması ve tez gibi eğitim-öğretim
faaliyetlerinin AKTS kredi değerleri de ders planında gösterilir.

(3) AKTS, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. AKTS, öğrencinin bir dersi
başarıyla tamamlayabilmesi için tamamlaması gereken teorik ders, uygulama, seminer, bireysel
çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eder. Derslerin AKTS kredisi,
çalışma yüklerine göre belirlenir. Bir eğitim ve öğretim yılında teorik ders ve uygulamaların
toplam AKTS kredisi 60 olup lisans programları için dördüncü yılsonu itibariyle toplam AKTS
kredisi en az 240 olmalıdır.

(4) Programlara ait açılacak olan dersler ve grup sayıları her yarıyıl başında ilgili fakülte
yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(5) Her öğrenci kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerini ve ders planında gösterilen
türde ve sayıda seçmeli dersi almakla yükümlüdür. Öğrenciler ön koşulsuz ve ön koşulunu sağ-
ladıkları derslere, çakışmamak kaydı ile yarıyıl ayrımı olmaksızın kayıt olabilirler.

Sınıf tanımlamaları
MADDE 16 – (1) Kazandığı toplam AKTS sayısı 60’ın altında olan öğrenciler birinci

sınıf, 60 ile 119 arasında olanlar ikinci sınıf, 120 ile 179 arasında olanlar üçüncü sınıf, 180 ve
üzerinde olanlar ise dördüncü sınıf öğrencisi olarak tanımlanırlar.

(2) Öğrencinin sınıfının belirlenmesinde başarılı ve muaf olduğu derslerin toplam AKTS
değeri dikkate alınır. Not ortalaması dikkate alınmaz.

Ders tekrarı, muafiyet ve intibak işlemleri
MADDE 17 – (1) Aynı yarıyıl içerisinde alınan derslerden biri, düşük not veya başarı-

sızlıkla sonuçlanan bir başkası yerine sayılamaz. Daha önceki yarıyıllarda aldığı bir seçmeli
dersi tekrarlamak isteyen öğrenci, aynı seçmeli ders grubundan olmak şartıyla, hangi dersi
daha önce aldığı hangi ders yerine saydırmak istediğini ders kaydı sırasında belirtmelidir.

(2) Bir dersten muaf olmak isteyen öğrenciler için ilgili fakülte tarafından muafiyet sı-
navı düzenlenebilir. Bu sınavı başaran öğrenciler dersten muaf tutulur.

(3) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gördükten sonra yatay geçiş, nakil
veya sınava girerek Üniversiteye transfer olan öğrenciler, önceki kurumlarında almış ve ba-
şarmış oldukları dersler için transfer talebinde bulunabilirler. Bunun için öğrencilerin, Üniver-
siteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, transkriptleri, onaylı ders içe-
rikleri ve bir dilekçe ile fakültelerine başvuruda bulunmaları gerekir. Öğrencinin başarılı olduğu
derslerden FYK tarafından eşdeğerliği kabul edilenler Üniversitenin not sistemine göre başarı
notuna çevrilir ve transkripte işlenir. Transfer edilen AKTS kredisine göre, öğrencinin öğrenim
süresinden kaç yarıyıl düşüleceği ilgili yönetim kurulu kararında belirtilir. Bir dersin transfer
edilebilmesi için YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması şarttır.

(4) Öğrenciler, yaz okulunda açılmaması halinde, ilgili yönetim kurulunda uygun gö-
rüldüğü takdirde, ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilen esaslara göre diğer üni-
versitelerin yaz okullarından da ders alabilirler. Bu derslerden aldıkları notlar öğrencilerin not
ve kredi hesaplamalarında ortalamaya katılır.
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Ders ve uygulamalara devam
MADDE 18 – (1) Her yarıyıl başında, ders ekleme ve bırakma süresi içinde, ilgili öğ-

retim elemanı tarafından o dersin içeriğini, uygulamalarını, kaynaklarını, ölçme-değerlendirme
şeklini ve diğer ayrıntıları içeren bir ders izleme formu hazırlanıp öğrencilere sunulur.

(2) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren kayıtlı oldukları ders, uy-
gulama ve laboratuvarlara en az %80 oranında devam etmek ve yarıyıl içerisinde her türlü ölçme
ve değerlendirme çalışmasına ve öğretim elemanının ders izleme formunda duyurduğu diğer
çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Sağlık sorunları nedeniyle ilgili çalışmalara katılamayan
öğrencilerin sağlık raporları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

(3) Öğrencinin devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Derse devam
zorunluluğunu mazeretsiz olarak yerine getirmeyen öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavına gi-
remez ve o dersten başarısız sayılır.

(4) Devam şartı sağlanan ancak başarısız olunan derslerin tekrar edilmesi halinde, uy-
gulamalı dersler için devam koşulu aranır, teorik dersler için devam koşulu aranmaz.

(5) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat
gibi faaliyetlere katılan öğrenciler hakkında dersini aldıkları öğretim elemanına bilgi verilir ve
öğrenciler bu etkinlik günlerindeki devamsızlıkları için izinli sayılır, gelmedikleri günlerde ya-
pılan ölçme-değerlendirme çalışmaları için mazeret çalışması yaptırılabilir.

Kredi yükü
MADDE 19 – (1) Birinci sınıfa yeni başlayan ve intibak işlemi olmayan öğrenciler 32

AKTS’lik ders alma hakkına sahiptirler.
(2) Üçüncü yarıyılın başından itibaren, danışman onayı almak şartıyla, GNO’su 2,00

ile 3,00 arasında olan öğrenciler normal kredi yükü üzerinde fazladan bir ders, GNO’su 3,00’ı
aşanlar ise fazladan iki ders alabilir.

(3) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim sürelerinin so-
nunda bulunan öğrenciler ile kayıt yaptıracağı son iki yarıyılda, yaz öğretimi dikkate alınmadan
mezun olabilecek durumdakiler, GNO’larına bakılmaksızın danışman onayı ile bu maddede
belirtilen azami kredi yükünün üzerine çıkacak şekilde ders alabilirler.

(4) Bu maddede belirtilen azami kredi miktarının üzerinde ders alabilmek için danışman
önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı gerekir.

(5) ÇAP ve YAP’a kayıtlı öğrencilerin alabilecekleri kredi yükü Senato tarafından be-
lirlenir.

(6) Bir öğrenci danışmanın olumlu görüşü ile bu maddede belirtilmiş olan kredi yükü-
nün altında ders alabilir.

Derse yazılma ve sınamalı öğrenciler
MADDE 20 – (1) Öğrenciler derslere kayıt işlemlerini her yarıyıl başında danışman-

larının onayı ile yaparlar.
(2) Öğrencilerin kayıtlı bulundukları programların yarıyıl ders akışına göre ders almaları

ve önceki yarıyıllarda başarısız olunan veya hiç alınmayan dersleri, izleyen yarıyıllarda önce-
likle almaları esastır. Öğrenciler haftalık ders çizelgesinde kısmen de olsa çakışan derslere bir-
likte kayıt yaptıramazlar.

(3) Herhangi bir yarıyıl sonunda GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler sınamalı öğ-
renci sayılır. Sınamalı öğrenciler normal kredi yükünün üzerinde ders alamaz.

(4) Lisans eğitiminin 4 üncü yarıyılı sonu itibarıyla GNO’su 1,80’in altında kalan öğ-
renciler GNO’larını yükseltebilmek için öncelikle başarısız oldukları veya CC’den düşük not
aldıkları dersleri tekrarlar veya hiç almadıkları alt yarıyıl derslerini alırlar.

(5) Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yüksek lisans dersleri alınabilir.
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Ekleme-bırakma ve dersten çekilme
MADDE 21 – (1) Derslerin ekleme ve bırakma işlemleri yarıyılın ilk iki haftası içeri-

sinde yapılır. Öğrenciler bu süre zarfında daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir
veya yenilerini ekleyebilir. Ders ekle-bırak süresinden sonra yapılmak istenen değişiklikler,
öğrencinin mazeretinin ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi ile en geç
derslerin başlamasını takip eden dördüncü hafta sonuna kadar gerçekleştirilebilir.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi içinde, kayıtlı ol-
dukları bir veya daha fazla dersten, danışman onayıyla çekilebilirler. Bu durumda öğretim üc-
retinden herhangi bir iade yapılmaz. Bir öğrenci ilk iki yarıyıl hariç olmak üzere toplamda en
fazla 6 dersten çekilebilir.

Bitirme projesi ve stajlar
MADDE 22 – (1) Bitirme projesi öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve

beceri düzeyine eriştiğini gösteren çalışmadır ve bir öğretim elemanının danışmanlığında ya-
pılır. Bitirme projesi danışmanlıklarının öğretim elemanları arasındaki dağılımı ilgili bölüm
başkanlığı tarafından yapılır. Bitirme projesinin alınması, yürütülmesi, teslim edilmesi, ölçülüp
değerlendirilmesi hakkındaki esaslar ilgili yönetim kurulunun teklifi halinde Senato tarafından
belirlenir.

(2) Staj, öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve beceri düzeyine erişmesini
sağlamak üzere Üniversite içinde ya da dışında bir kuruluşta tercihen yaz aylarında yapılan
uygulamalı çalışmadır. Staj yapılması zorunlu olan bölüm ve programlarda stajlara ilişkin esas-
lar ilgili yönetim kurulunun teklifi halinde Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar
MADDE 23 – (1) Bir dersin ölçme-değerlendirmesi için en az bir ara sınav ve yarıyıl

sonu sınavı yapılır. İlgili Yönetim Kurulları tarafından yıllık olarak okutulması kabul edilen
dersler için ise en az bir ara sınav ve yılsonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı ödev, proje, labo-
ratuvar, sınıf içi uygulama gibi çalışmaları da ölçme-değerlendirmeye katabilir. Yarıyıl sonu
ve yılsonu sınavı yazılı olarak yapılır. Ancak ilgili yönetim kurulu kararı ile sınavlar sözlü,
sözlü ve yazılı veya uygulamalı olarak da yapılabilir. Yarıyıl sonu başarı notunun verilmesinde
tüm sınav ve ölçme-değerlendirme sonuçları, yarıyıl içi çalışmalar, derslere devam ve katılım
göz önünde tutulur.

(2) Kısa sınavların, öğrencilere önceden haber verilmesi zorunluluğu yoktur. Yarıyıl
sonu sınav programı ile yılsonu sınav programı, sınavların tarihleri ve sınavların yapılacağı
yerler, akademik takvimde öngörülen tarihte ilân edilir. Proje ve laboratuvar dersleri gibi niteliği
gereği ilgili yönetim kurulunca sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında tüm dersler
için yarıyıl sonu sınavı veya yıllık dersler için yılsonu sınavı yapılır. Zorunlu hallerde hafta
sonlarında sınav yapılabilir. Öğrenciler, sınavlara önceden belirlenen tarihlerde ve yerlerde gir-
mek, sınava girerken yanlarında kimlik belgesi ile istenecek diğer belgeleri ya da yardımcı
ders araçlarını bulundurmak zorundadır.

(3) Sınavlarda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan veya kopyaya yardım edenler
ile sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği tespit edilen
öğrenciler başarısız sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Sınav ve diğer ölçme-değerlendirme öğelerinin sonuçlarının iki haftayı geçirmeden
ilan edilerek duyurulması gerekir. Puanlanan sınav kâğıdı, proje raporu, ödev gibi ölçme-de-
ğerlendirme kriterlerini isteyen öğrencinin geri bildirim alması öğretim elemanınca sağlanır.
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(5) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, en az üç ölçme-değerlen-
dirme öğesi olması gerekir. Herhangi bir ölçme-değerlendirme öğesinin ağırlığı %60’tan fazla
olamaz. Ölçme-değerlendirmeye katılacak yarıyıl içi çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının başarı
notunun hesaplanmasındaki oranı öğrencilere yarıyıl başında dağıtılan ders izleme formunda
duyurulur. Aynı esaslar yıllık derslere de uygulanır.

(6) Her dersin öğretim elemanı hazırladığı bir sayfalık ders özet raporunu, yarıyıl sonu
başarı notlarını, sınav sorularını, diğer ölçme-değerlendirme belgelerini ve ders izleme formunu
ekleyerek, yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde, ilgili dekanlığa iletir.
Sınav evrakları ve diğer ölçme-değerlendirme kriterlerine ait belgeler iki yıl süreyle saklanır.

Mazeret sınavları
MADDE 24 – (1) Yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenci, sınava girememe yahut ça-

lışmaya katılamama gerekçesini/mazeretini bildiren bir dilekçeyi sınav tarihini izleyen üç iş
günü içerisinde ilgili dekanlığa iletir. Sağlıkla ilgili mazereti varsa ilgili dekanlığın onayladığı
sağlık raporunu, başka bir özrü varsa bunu kanıtlayan belgeyi dilekçesine eklemek zorundadır.
Aynı esaslar yıllık derslere de uygulanır.

(2) Mazeretleri ilgili dekanlık tarafından kabul edilen öğrenciler için belirlenen ve ilan
edilen tarihte mazeret sınavı yapılır. Mazereti kabul edilmeyen veya mazeret sınavına girmeyen
öğrencinin notu sıfır olarak alınır.

Tek ders sınavları
MADDE 25 – (1) Azami öğrenim süresini doldurmaksızın, mezuniyet için tek dersi

kalan veya tek ders sınavı sonucunda en az 2,00 ortalamayı sağlayabilecek durumda olan öğ-
renciler, dersin devam koşulunu sağlamış ve yarıyıl içi çalışmaları tamamlamış olmak kaydıyla
ilgili yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavları bitimini izleyen on beş gün içerisinde ya-
pılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı olamayan öğrenci dersi yeniden
almak ve tüm gereklerini yerine getirmek zorundadır.

(2) Tek ders sınavına girebilecek durumda olan öğrencilerin, akademik takvimde be-
lirlenen tek ders sınav tarihinden en geç beş iş günü önce ilgili fakülte dekanlığına başvurması
gerekir.

(3) Bitirme çalışması/projesi/tezi gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz.
Notların kesinleşmesi
MADDE 26 – (1) Yarıyıl sonu ve yılsonu başarı notları öğretim elemanları tarafından

yarıyıl sonu sınavlarının son gününden itibaren azami beş iş günü içinde öğrenci bilgi sistemine
girilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 27 – (1) Öğrenci sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç iş günü içerisinde dersin

öğretim elemanına başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. İlgili öğretim
elemanı sınav kâğıdını tekrar inceleyerek itirazı en geç üç iş günü içinde değerlendirir ve so-
nucunu bildirir. Öğrenci sonuca tekrar itiraz etmek isterse, takip eden beş iş günü içerisinde
itiraz dilekçesi ile ilgili dekanlığa başvurabilir. Başvuru, dekanlık gözetiminde yedi iş günü
içerisinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Süresinden sonra yapılan itirazlar
kabul edilmez.

(2) İlan edilen notlarda yapılacak herhangi bir değişiklik ilgili fakülte yönetim kurulu-
nun onayına bağlıdır.

Başarı notları
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmek için harfli notlan-

dırma sistemi kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler, ağırlık katsayıları ve anlamları aşağıda
gösterilmiştir:
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a) Harf not sistemi
Başarı Notu Katsayısı Başarı Durumu

AA 4,0 Başarılı
BA 3,5 Başarılı
BB 3,0 Başarılı
CB 2,5 Başarılı
CC 2,0 Başarılı
DC 1,5 Şartlı başarılı
DD 1,0 Şartlı başarılı
FF 0,0 Başarısız
IA 0,0 Devamsız başarısız

b) Harf notları dışında, not belgesinde geçici süreli NP ve sürekli görünen CW, E, LA,
R, S, T, U, W işaretlerinin anlamları da aşağıda gösterilmiştir:

1) CW: Öğrencinin yarıyıl içerisinde kayıt sildirdiğini gösterir,
2) E: Muafiyet sınavıyla başarılı olunan dersleri gösterir. Not ortalamasına katılmaz,
3) LA: Öğrencinin yarıyıl içerisinde izinli sayıldığını gösterir,
4) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. Yarıyıl sonu sınav süre-

cinin bitiminden itibaren iki hafta içerisinde telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler FF’ye,
kredisiz ders ise U’ya dönüşür,

5) R: Tekrar edilen dersleri gösterir,
6) S: Not ortalamasına katılmayan derslerde başarılı olunduğunu gösterir,
7) U: Not ortalamasına katılmayan derslerde başarısız olunduğunu gösterir,
8) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.
Not ortalamalarının hesabı
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda YNO ve GNO de-

ğerleri ile izlenir.
(2) Bir öğrencinin bir dersten aldığı başarı kredisi, o dersin AKTS kredi değerinin yarıyıl

sonu notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Not ortalamalarının hesaplanmasında ilgili ders-
lerin başarı notlarının ders AKTS kredileriyle çarpımları toplamının yine ilgili derslerin AKTS
kredileri toplamına bölünmesi yöntemi kullanılır.

(3) Başarısızlık sebebiyle tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde önceki
başarı notu ne olursa olsun son not geçerlidir. Ancak önceki notlar da not belgesinde gösterilir.

Diploma
MADDE 30 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine

göre başarı ile tamamlayan, GNO’su en az 2,00 olan, varsa staj, bitirme projesi gibi yükümlü-
lüklerini yerine getiren öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır.

(2) Öğrenimlerini hiç disiplin cezası almaksızın 3,50 ve üzeri GNO ile tamamlayan öğ-
rencilere yüksek onur belgesi, 3,00-3,49 arasında GNO ile tamamlayanlara ise onur belgesi
verilir.

(3) Kayıtlı olduğu lisans programını tamamlayamayan, ancak 4 üncü yarıyıl sonuna
kadar ders programında bulunan tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre en az 2,00 GNO
ile başarmış olan öğrenciye istemesi durumunda ilgili yönetim kurulu kararıyla ön lisans dip-
loması verilir.

(4) Diplomalara öğrencinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için
yabancı uyruklu kimlik numarası, mezuniyet tarihi ve diploma numarası ile mevzuatın zorunlu
kıldığı diğer hususlar yazılır. Mezuniyet tarihi, mezuniyet kararının alındığı ilgili yönetim ku-
rulu toplantısının yapıldığı tarihtir.
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(5) Üniversiteden mezun olan öğrenciye, mezuniyet derecesini, GNO’sunu, aldığı ders,
proje, laboratuvar, bitirme çalışması ve stajını, başarı notlarıyla birlikte gösteren bir not döküm
belgesi verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere ge-
çici mezuniyet belgesi verilir. Diploma ile birlikte verilmek üzere diploma eki de hazırlanır.

Çift anadal ve yandal programları
MADDE 31 – (1) Çift anadal programına kayıt yaptırıp bu programın bütün gereklerini

süresi içinde yerine getirmiş olan öğrencilere ilgili ikinci anadal programı için ayrı bir diploma
verilir.

(2) Yandal programına kayıt yaptırıp bu programın bütün gereklerini süresi içinde yerine
getirmiş olan öğrencilere ilgili yandal programı için yandal sertifikası verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 32 – (1) Öğrencilerin disiplinle ilgili işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine göre yürütülür.

Azami öğrenim süresi ve ek sınav hakları
MADDE 33 – (1) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları programa

ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırma-
dıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içeri-
sinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Ancak birinci fıkrada düzenlenen azami süreler sonunda;
a) Mezuniyet için son sınıf öğrencilerine kayıt yaptırarak devam ettikleri ve başarısız

oldukları bütün derslerde iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını
beşe indirenlere üç yarıyıl, ek sınavları almadan en çok beş derste başarısız olanlara ise dört
yarıyıl boyunca sınav hakkı tanınır. Tek dersten kalanların –öğrencilik hakkından yararlanmak-
sızın– sınava girme hakları sınırsızdır.

b) İzledikleri programdan mezuniyet için gerekli bütün derslerden geçtikleri halde ba-
şarılı sayılabilmeleri için gerekli GNO’yu sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme duru-
muna gelen son yarıyıl öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden
sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan kısmen veya tamamen uygulamalı olup daha önce alın-
mayanlar dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

c) Sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen
öğrenci, sınırsız sınav hakkını kaybeder. Sınırsız hak sahibi öğrenciler sınava girdikleri dersin
kredisi başına öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğ-
rencilik haklarından yararlanamazlar.

İzinli sayılma
MADDE 34 – (1) İzin almak isteyen öğrenciler gerekçelerini ve belgelerini içeren bir

dilekçe ile, mazeretin oluşumundan itibaren en geç onbeş iş günü içinde, ilgili dekanlığa baş-
vururlar. Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, ilgili yönetim kurulunun kararıyla öğ-
rencinin bir ya da iki yarıyıl öğrenimine ara vermesine izin verilir:

a) Öğrencinin herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağ-
lık sorunlarının bulunması,

b) Daimi ikametgâhının bulunduğu yörenin tabii afete uğradığının, yörenin en büyük
mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi,

c) Eşinin veya birinci derecede yakınlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kim-
sesinin bulunmadığının belgelendirilmesi,
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ç) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi ya da tecil kararının kaldırılarak askere
alınması,

d) Öğrencinin gözaltına alınması veya tutukluluk hali,
e) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğren-

cinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin
olması,

f) Öğrencinin doğum izni talep etmesi,
g) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çık-

ması.
(2) Birinci fıkrada belirtilen sebepler dışında izin talep eden öğrencilerin, derslerin baş-

lamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününe kadar izin başvurusunu yapmış olmaları ge-
rekir.

(3) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk hali takipsizlik
ile sonuçlanan ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat eden öğrenciler, bu durumları sona er-
dikten sonra izin başvurusu yapabilirler.

(4) Öğrenciler izin süresinin bitiminde yarıyıl ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine
devam ederler. Bir yarıyıldan daha uzun bir süre izin alıp daha önce dönmek isteyenler dilekçe
ile başvurmaları halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla normal yarıyıl kayıtlarını yaptırıp öğ-
renimlerine devam edebilirler.

(5) Öğrenci, birden fazla izin talebinde bulunabilir. Ancak, izinli geçirilen süre toplam
4 yarıyıldan fazla olamaz. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise izinli sayılma,
bu hallerin süresi kadardır. Bu süre öğrenim sürelerinin hesabına katılmaz.

(6) Öğrenciler izinli oldukları süre içerisinde eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara
katılamazlar ve Üniversite tarafından verilen burs imkânlarından yararlanamazlar.

(7) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre öğrencinin izinli sayılacağı her ya-
rıyıl için program ücretinin %5’i tahsil edilir. Birinci fıkradaki sebeplerin varlığı halinde izinli
sayılan öğrenciden ücret talep edilmez.

Kayıt silme
MADDE 35 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencilerin ilgili yönetim kurulu tarafından Üni-

versite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin kendi talebi ile kaydını sildirmek istemesi,
b) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üni-

versiteden çıkarılma cezası alması,
c) Öğrencinin sağlık raporu ile belgeleyeceği bir hastalığı nedeniyle öğrenimine devam

edememesi,
ç) Öğrencinin yatay geçiş yoluyla başka bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırması.
(2) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Ders ekleme-bırakma yarıyılının son gününe kadar Üniversiteden ayrılma başvurusu

yapan öğrenciden yarıyıl ücreti talep edilmez.
b) Ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra ilişik kesme başvurusu yapan öğ-

renciden, ödemesi gereken yarıyıl ücretinin tamamı alınır.
c) Bu fıkrada belirtilen durumlarda, ödenen yarıyıl ücreti fazlalığının kendisine iade

edilebilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun bulunmaması ve kulla-
nımına tahsisli teçhizatı hasarsız olarak geri vermesi gerekir.

Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İbn Haldun Üniversitesinden:
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesinde yürütülen lisans-

üstü eğitim ve öğretimle ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İbn Haldun Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

tüm lisansüstü programlarına ilişkin öğrenci kabulüne, eğitim ve öğretime, sınavlara ve mezu-
niyete ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü

maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek-165 inci maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: İbn Haldun Üniversitesine bağlı enstitülerde kayıtlı öğrenciye

ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
atanan öğretim elemanını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim dalı: İbn Haldun Üniversitesine bağlı enstitülerde eğitim programı bulunan

anabilim dalını,
d) Doktora yeterlik komitesi: Enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim

kurulunun onayı ile kurulan, Üniversitenin öğretim üyeleri içinden seçilen üç veya beş üyeden
oluşan, doktora yeterlik sınavlarını belirleyen komiteyi,

e) Enstitü: İbn Haldun Üniversitesindeki ilgili enstitüyü,
f) Enstitü Kurulu: İbn Haldun Üniversitesindeki ilgili enstitünün kurulunu,
g) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): İbn Haldun Üniversitesindeki ilgili enstitünün yö-

netim kurulunu,
ğ) İkinci tez danışmanı: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan

ikinci tez danışmanını,
h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
ı) GNO: Genel not ortalamasını,
i) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktorayı,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
k) Proje danışmanı: Enstitüye kayıtlı öğrencinin dönem projesini yürütmek üzere EYK

tarafından atanan öğretim elemanını,
l) Rektör/Rektörlük: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,
m) Senato: İbn Haldun Üniversitesi Senatosunu,
n) Tez: Yüksek lisans ve doktora tezini,
o) Tez danışmanı: Enstitüye kayıtlı öğrencinin tez çalışmasını yürütmek üzere EYK ta-

rafından atanan öğretim üyesini,
ö) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,

20 Eylül 2017 – Sayı : 30186                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 117



p) Yabancı Diller Yüksekokulu: İbn Haldun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
r) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,
s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlarına İlişkin İlan, Başvuru, Öğrenci Kabulü,

Kayıt İşlemleri ve Diğer Esaslar

Lisansüstü programlarının ilanı
MADDE 5 – (1) Anabilim dalları tarafından, bir sonraki yarıyıl için önerilen lisansüstü

programlarının kontenjan, başvuru ve kabul koşullarına ilişkin hususlar, Enstitü Kurulunda ka-
rara bağlanıp, Senatonun onayına sunulur. Onaylanan lisansüstü programları, Üniversitenin in-
ternet sitesinde ilan edilir.

Lisansüstü programlarına başvuru ve kabul
MADDE 6 – (1) Üniversitenin bir lisansüstü programına giriş başvuruları, akademik

takvimde belirtilen süreler içerisinde internet üzerinden Enstitüye yapılır. İstenen belgeleri, be-
lirtilen sürede tamamlamayan adayın başvurusu geçersiz sayılır.

(2) Lisansüstü programlarına yapılan başvuruları değerlendirmek üzere Enstitü Kurulu
tarafından ilgili program öğretim üyeleri arasından seçilecek en az üç öğretim üyesinden oluşan
bir değerlendirme jürisi oluşturulur. Jüri başvurusu geçerli olan adayların sıralamasını yapar
ve programa kabul edilmesini uygun bulduğu adayları EYK’ye önerir.

(3) Adayların değerlendirilmesinde;
a) Yüksek lisans programlarına kabulde lisans bitirme GNO’su,
b) Lisans derecesi ile doktora programlarına kabulde lisans bitirme GNO’su,
c) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabulde yüksek lisans bitirme GNO’su,
ç) İlgili programın gerektirdiği yabancı dil seviyesini gösteren bir sınav sonucu,
d) ALES veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer uluslararası sınavların sonucu,
e) Referans mektupları,
f) Değerlendirme jürisinin gerekli gördüğünde yazılı olarak yapılacak bilimsel değer-

lendirme ve/veya mülakat sonuçları,
g) Niyet mektubu,
esas alınır.
(4) Adayların ALES’ten, ilgili puan türünde, YÖK tarafından ilan edilen taban puandan

az olmamak koşuluyla Senatonun belirlediği asgari düzeyi aşmaları gerekir.
(5) Adayların yüksek lisans programına kabul edilebilmeleri için gerekli koşullar şun-

lardır:
a) Lisans öğrenimini Senato tarafından belirlenecek GNO ile (her bir program için) ta-

mamlamış olmak (lisans programının son yarıyılındaki öğrenciye şartlı ön kabul verilebilir),
b) Öğretim dili İngilizce olan programlar için İngilizce yeterliğine sahip olmak,
c) Öğretim dili Türkçe olan programlara başvuran yabancı uyruklu adaylar için Türkçe

dil yeterliğini kazanmış olmak.
(6) Adayların doktora programına kabul edilebilmeleri için; lisans ya da tezli yüksek

lisans derecesiyle doktora programına başvuranlar için 4,00 üzerinden en az 3,00 veya 100
üzerinden en az 76,66 GNO ile mezun olma koşulunu sağlamış olmaları gerekir.

(7) Adayların değerlendirme jürisi tarafından gerekli görüldüğünde yapılan yazılı ve/ve-
ya sözlü bilimsel değerlendirme sonucunda başarılı bulunmuş olmaları gerekir.
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(8) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde uluslararası öğrenciler
için ALES’e muadil olarak hangi sınav puanının isteneceği Senato tarafından belirlenir.

(9) Adayların kabulü, değerlendirme jürisinin önerisi üzerine EYK tarafından karara
bağlanır ve enstitü müdürlüğü tarafından ilân edilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki bir lisans-

üstü programında en az bir yarıyılı tamamlayan başarılı öğrenci, Senato tarafından belirlenen
esaslar çerçevesinde Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edile-
bilir.

(2) Yatay geçiş yolu ile kabul için değerlendirme jürisinin olumlu kararı ve EYK’nin
onayı gerekir. Yatay geçiş yapan öğrencinin önceki programda geçirdiği sürenin ne kadarının
geçiş yaptığı programdaki süresine sayılacağı yine EYK tarafından kararlaştırılır.

(3) Değerlendirme jürisi, Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından yatay
geçiş yoluyla gelen öğrencinin kredisi transfer edilecek derslerini ve programı tamamlaması
için hangi dersleri alması gerektiğini belirleyen bir intibak raporu hazırlar. Öğrencilere daha
önce almış oldukları ve denklikleri EYK kararıyla kabul edilerek kredi transferi yapılan ders-
lerde Üniversitedeki eşdeğer not verilir. Doktora programına başka bir üniversiteden yatay
geçiş yapan öğrencinin yeterlik sınavını Üniversitede alması gerekir. Üniversitenin kendi dok-
tora programında yeterlik sınavını başardıktan sonra başka bir programa yatay geçiş yapan öğ-
rencinin yeterlik sınavına tekrar girip girmeyeceği Enstitü anabilim dalı başkanının önerisi üze-
rine EYK kararıyla belirlenir.

(4) 6 ncı maddede anılan şartları sağlamış bir öğrenci, aynı yüksek lisans programının
tezli ve tezsiz olanları arasında EYK kararı ile geçiş yapabilir.

İngilizce yeterliği ve sınavı
MADDE 8 – (1) Öğretim dili İngilizce olan bir lisansüstü programına kabul edilen

aday, Senato tarafından tanınan sınavlardan biri ile İngilizce yeterliğini belgelerse, ilgili prog-
rama kayıt yaptırabilir.

(2) İngilizce yeterliği olmayan adayların İngilizce Hazırlık Programına kabulü ile ilgili
esaslar Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 9 – (1) Lisans derecesinden farklı bir alandaki lisansüstü programına başvuran

aday bir bilimsel hazırlık programını tamamlamak şartıyla kabul edilebilir. Bu program dönem
izinleri dışında iki yarıyılı geçemez ve yaz öğretimini kapsamaz. Bilimsel hazırlık programında
geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü programı sürelerine dâhil edilmez.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler başvuru değerlendirme jürisi tara-
fından belirlenir. Bu derslerden CC ve üzeri alan öğrencilere S notu verilerek öğrenciler başarılı
kabul edilir. Bu dersler lisansüstü programda alınması gereken derslerin yerine geçemez. Bi-
limsel hazırlık programının iki yarıyıl sonunda tamamlanmaması durumunda öğrencinin li-
sansüstü programıyla ilişiği kesilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı dersleri öncelikli, zorunlu ve kredisiz olarak alınır ve
not belgesinde yer alır.

(4) Bilimsel hazırlık programı derslerinin yanı sıra, bazı lisansüstü programı dersleri
de akademik danışmanın önerisi ve EYK’nin onayı ile alınabilir. Bu lisansüstü derslerden alınan
notlar lisansüstü programında not ortalamasına katılır.

Değişim öğrencileri ve özel öğrenciler
MADDE 10 – (1) Uluslararası değişim programları çerçevesinde Üniversitede bir veya

daha fazla dönem için öğrenim görme hakkını kullanmak üzere yabancı ülkelerin yükseköğre-
tim kurumlarından gelen öğrencilerin seçilme, kabul, ders kayıt, saydırma ve kredi işlemleri,
değişim programlarına ve özel öğrencilere ilişkin uygulama esasları ile ilgili mevzuat hüküm-
lerine göre yapılır.
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(2) Enstitülerce belirlenen koşullarla bazı dersleri almalarına izin verilen, ancak Üni-
versitenin herhangi bir diploma/derece programına kayıtlı olmayan özel öğrencilerin kabulü
EYK kararı ile yapılır. Özel öğrenciliğe ilişkin esaslar şunlardır:

a) Özel öğrenciye öğrencilikle ilgili belge, diploma veya derece verilmez, ancak izlediği
programda aldığı dersleri ve notları gösterir bir doküman verilir. Özel öğrenci statüsünde ders
alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

b) Özel öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez.
c) Özel öğrencinin başvurusunun işleme konabilmesi için şu şartları sağlaması gerekir:
1) Lisans derecesine sahip veya bir lisans programında son sınıf öğrencisi olması,
2) Başvurduğu program için istenen yabancı dile ait yeterlik belgesi getirmesi.
ç) Özel öğrencinin derslere kayıt olabilmek için, mali yükümlülüklerini yerine getirmesi

gerekir.
(3) Özel öğrenci statüsündeyken alınan notlar ve kredilerin, Üniversitenin lisansüstü

programlarında geçerli sayılması EYK kararıyla olur. Lisansüstü programa kabul edilen öğ-
rencinin özel öğrenci sıfatıyla alıp başarılı olduğu derslerden muafiyet işlemine tabi tutulanlar
ilgili lisansüstü müfredatındaki derslerin % 50’sini geçemez.

Kesin kayıt esasları
MADDE 11 – (1) Lisansüstü programına kabul edilen öğrencinin kesin kayıt işlemleri,

akademik takvimde belirtilen günlerde ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kesin kayıt için istenen belgelerin aslı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen
başvurulması gerekir. Bu belgelerden aslı muhafaza edilecekler dışındakilerin onaylanmış kop-
yaları saklanır.

(2) Kayıt tarihlerinde mazereti bulunan öğrencinin durumu, dilekçeli başvurusu üzerine
EYK tarafından incelenir. Mazereti geçerli görülürse, derslere devam edemediği günlerde izinli
sayılacak şekilde ilgili dönemin ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar kendisine geç
kayıt imkânı verilebilir. Mazeretinin ilgili yarıyıla ait akademik takvimdeki ders ekleme-bırakma
süresinin bitimine kadar kalkmaması halinde, kayıt hakkı izleyen yarıyıla ertelenir.

(3) Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için
aranan şartlar şunlardır:

a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak,
b) Üniversitenin belirlemiş olduğu mali yükümlülükleri kayıt süresi içerisinde yerine

getirmek.
(4) Sahte veya yanıltıcı belge ve bilgi sunduğu anlaşılan öğrencinin Üniversite ile ilişiği

kesilir. Söz konusu öğrenci Üniversiteden ayrılmış ise, kendisine verilen diploma ve diğer bel-
geler iptal edilerek hakkında kanuni işlem yapılır.

Kayıt yenileme esasları
MADDE 12 – (1) Öğrenci her dönem başında akademik takvimde ilan edilen tarihlerde

ders kaydını yaparak dönem kaydını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürelerde kayıt yenile-
meyenler, derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Mazeretleri nedeniyle ilan edilen süreler içinde kayıt yenilemeyen öğrencilerden,
mazeretleri EYK tarafından kabul edilenlerin kayıtları en geç derslerin başlamasını takip eden
dördüncü haftanın son işgününe kadar yenilenebilir. Mazeretli olarak kayıt yenilemek isteyen
öğrencilerin, tabii afet; anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü; sağlık problemi ya da
trafik kazası durumlarında, ilgili belgeleri ibraz etmeleri gerekir. Geç kayıt yaptıranlara öğrenim
ücreti ile ilgili mevzuat hükümlerine göre gecikme cezası uygulanır.

(3) Öğrencinin izinsiz veya geçerli mazereti olmaksızın kayıt yaptırmadığı yarıyıl 2547
sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanımlanan azami süre içinde değerlendirilir.
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Eğitim-öğretim yılı, ölçme ve değerlendirme
MADDE 13 – (1) Bir akademik yıl iki yarıyıldan ve yaz öğretiminden oluşur. Yaz öğ-

retiminde verilecek derslerle ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.
(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders alma, sınav gibi faaliyetlerin süre ve tarihlerine

ait hususlar akademik takvim ile belirlenir, Senato tarafından onaylanarak ilan edilir.
(3) Dersler, uygulamalar, seminerler, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları gibi çalışmalara

katılım zorunludur. Derse devam ilgili öğretim elemanınca kayıt altına alınır. Derslerin ve dö-
nem içi çalışmaların %30’una, geçerli mazereti olmadan katılmayan öğrenci IA notu ile başa-
rısız sayılır.

(4) Programda sürekli ölçme-değerlendirme yapılır. Öğretim elemanı ödev, proje, la-
boratuvar, sınıf içi uygulama, alan çalışması, sunum, rapor gibi çalışmaları da ölçme-değer-
lendirmeye katabilir. Yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, herhangi bir ölçme-değer-
lendirme öğesinin ağırlığı %60’tan fazla olamaz.

(5) Tüm ölçme-değerlendirme sonuçlarının duyurulmasında şeffaflık esastır. Bu sonuç-
ların iki hafta içerisinde ilan edilmesi gerekir. Öğretim elemanı, isteyen öğrenciye değerlen-
dirme sonuçları ve yöntemi hakkında geri bildirim sağlar.

(6) Öğretim elemanı, EYK onayını almadan dönem sonu sınavının tarih ve saatini de-
ğiştiremez.

(7) Lisansüstü öğretimi süresince izlenecek eğitim-öğretim programları ve mezuniyet
için gerekli koşullar Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(8) Programların uygulanmasına ilişkin esaslar EYK tarafından belirlenir.
Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 14 – (1) Her yarıyıl verilecek dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlen-

dirilecek öğretim elemanları, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine EYK’ca karara
bağlanır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Başarı notları ve ilgili harfler
MADDE 15 – (1) Harfle ifade edilen başarı notlarının ağırlık katsayısı yüksek lisans

ve doktora programları için ayrı olmak üzere, aşağıda yer alan puan dönüşüm tablosunda gös-
terilmiştir:

(2) Ayrıca diğer harfler ve anlamları şunlardır:
a) CW: Kayıt sildirdi. Öğrencinin yarıyıl içinde kayıt sildirdiğini gösterir.
b) E: Muaf. İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından uygulanan muafiyet sınavı

sonucunda muaf olunan dersler için verilir.
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c) I: Eksik. Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir nedenle
ders için gerekli şartları tamamlayamayan öğrencilere geçici olarak verilen nottur. Öğrenci,
notların teslimi tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir harf notu
almak zorundadır. Aksi halde I notu F notuna dönüşür.

ç) IA: Devamsızlık nedeniyle başarısız. Ders ve uygulamalara ilişkin devam yükümlü-
lüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. Not ortalamaları hesabında F notu işlemi görür.

d) LA: İzinli. Öğrencinin yarıyıl içinde izinli sayıldığını gösterir.
e) NP: Final sınavına girmedi. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir.

Yarıyıl sonu sınav sürecinin bitiminden itibaren iki hafta içerisinde telafi edilenler başarı no-
tuna, edilmeyenler F’ye, kredisiz ders içinse U’ya dönüşür.

f) QP: Doktora yeterlik devam. Doktora yeterlik sürecinin devam ettiğini gösterir.
g) R: Tekrar. Tekrar edilen dersi göstermek için kullanılır.
ğ) S: Başarılı. Not ortalamasına katılmayan derslerden başarılı olanlara verilir.
h) SP: Bilimsel hazırlık. Bilimsel hazırlık programı (önkoşul) derslerini gösterir.
ı) TP: Tez devam. Tez çalışmasının/bitirme projesinin başarıyla devam ettiğini gösterir.
i) TN: Tez devamsız. Tez çalışmasına/bitirme projesine devam edilmediğini gösterir.
j) U: Başarısız. Not ortalamasına katılmayan derslerden başarısız olanlara verilir.
k) W: Çekilme. Bir dersten danışmanının onayı ile çekilen öğrenciye verilir. Not orta-

lamasına katılmaz.
Not ortalamalarının hesabı
MADDE 16 – (1) Öğrencinin başarı durumu her yarıyıl sonunda YNO ve GNO değer-

leri ile izlenir.
(2) Başarısızlık sebebiyle tekrarlanan veya not yükseltmek için alınan derslerde son ba-

şarı notu geçerlidir. Tekrarlanan dersten daha önceki yarıyıllarda alınan notlar ortalama hesabına
katılmaz, ancak not belgesinde gösterilir.

Maddi hataların düzeltilmesi
MADDE 17 – (1) Sınav veya harf notunda maddi hata olduğunu düşünen öğrenci, so-

nuçların ilan edildiği tarihi izleyen üç iş günü içerisinde dersin öğretim elemanına itiraz için
başvurabilir. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

(2) Öğretim elemanının kararına da itiraz etmek isteyen öğrenci, takip eden beş iş günü
içerisinde itiraz dilekçesini Enstitü müdürlüğüne iletebilir. Başvuru, Enstitü müdürlüğü göze-
timinde yedi iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(3) İlan edilen notlarda yapılacak herhangi bir değişiklik ilgili EYK’nin onayına bağ-
lıdır.

Ders tekrarlanması, saydırılması ve muafiyeti
MADDE 18 – (1) Bir dersten muaf olmak isteyen öğrenciler için Enstitü tarafından

muafiyet sınavı düzenlenebilir. Bu sınavı başaran öğrenciler dersten muaf tutulur.
(2) Öğrenciler IA, F veya U notu aldıkları zorunlu ve seçmeli dersleri tekrarlamak veya

seçmeli derslerin yerine geçecek aynı seçmeli ders grubundan bir başka dersi almak zorundadır.
Yeni dersten alınan not, IA, F veya U notunun yerine geçer ve ortalamaya sadece yeni not ka-
tılır. Ancak önceki IA, F veya U, not belgesinde gösterilir.

(3) BB, CB, CC alınmış olan dersler de tekrarlanabilir.
(4) Aynı dönem içerisinde alınan derslerden biri, düşük not veya başarısızlıkla sonuç-

lanan bir başkası yerine sayılamaz. Daha önceki dönemlerde alınmış olan seçmeli dersin tek-
rarında hangi ders yerine alındığı ders kayıt sırasında belirtilmelidir.

Dersten çekilme
MADDE 19 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten akademik

takvimde belirtilen dersten çekilme süresi içerisinde akademik danışmanın onayı ile çekilebi-
lirler. Bir öğrenci kayıtlı olduğu program süresince en çok 3 dersten çekilebilir.
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Sınavlara katılmama
MADDE 20 – (1) Yarıyıl sonu sınav/sınavlarına hastalık veya başka bir mazeretle ka-

tılamayan öğrenciler, ilgili raporlar veya belgeler ile, en geç sınav tarihinden sonraki beş iş
günü içerisinde Enstitü müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar. Yarıyıl sonu sınavı mazeret di-
lekçeleri, EYK’da karara bağlanır.

(2) Ara sınavlara veya benzeri çalışmalara katılmayan öğrencilere uygulanacak işlem,
dersin başlangıcında kendilerine duyurulmuş olması kaydıyla ilgili öğretim elemanınca belir-
lenir.

Tek ders sınavları
MADDE 21 – (1) Tezli programda dört, tezsiz programda üç yarıyıl sonunda mezuniyet

için gerekli şartları sağlayabilmek için tek dersi kalan veya tek ders sınavı sonucunda gerekli
mezuniyet not ortalaması şartını sağlayabilecek durumda olan öğrenciler, dersin devam koşu-
lunu sağlamış ve yarıyıl içi çalışmalarını tamamlamış olmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu ka-
rarı ile dönem sonu sınavları bitimini izleyen on beş gün içerisinde yapılacak tek ders sınavına
girebilir veya eksik ders yükümlülüğünü tamamlayabilir.

(2) Tek ders sınavına girebilecek durumda olan öğrencilerin, akademik takvimde be-
lirlenen tek ders sınav tarihinden en geç beş iş günü önce ilgili enstitü müdürlüğüne başvurması
gerekir.

(3) Bitirme projesi, seminer, tez gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz.
İzinli ayrılma
MADDE 22 – (1) İzin isteği derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gü-

nüne kadar yapılmalıdır. Zorunlu haller dışında bu dönemden sonra yapılan izin başvuruları
kabul edilmez.

(2) Geçerli bir mazereti sebebiyle izin almak isteyen öğrenciler gerekçelerini ve belge-
lerini içeren bir dilekçe ile, mazeretin oluşumundan itibaren en geç onbeş iş günü içinde, ilgili
enstitü müdürlüğüne başvururlar. Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, ilgili yönetim
kurulunun kararıyla öğrencinin bir ya da iki yarıyıl öğrenimine ara vermesine izin verilir. Zo-
runlu hallerde EYK bu süreyi üç yarıyıla kadar uzatabilir. Öğrencinin izinli sayılması için;

a) Öğrencinin tam teşekküllü herhangi bir sağlık kurumundan alınan rapor ile belge-
lenmiş sağlık sorunlarının bulunması,

b) Daimi ikametgâhının bulunduğu yörenin tabii afete uğradığının, yörenin en büyük
mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi,

c) Eşinin veya birinci derecede yakınlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kim-
sesinin bulunmadığının belgelendirilmesi,

ç) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi ya da tecil kararının kaldırılarak askere
alınması,

d) Öğrencinin doğum izni talep etmesi,
gerekir.
(3) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk hali takipsizlik

ile sonuçlanan ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat eden öğrenciler, ancak bu durumları
sona erdikten sonra izin başvurusu yapabilirler.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasına göre öğrencinin izinli sayılacağı her dönem için prog-
ram ücretinin %5’i tahsil edilir. İkinci ve üçüncü fıkralardaki sebeplerin varlığı halinde izinli
sayılan öğrenciden ücret talep edilmez.

(5) Yurt dışında öğrenim görmek amacıyla belirli süreliğine izin verilmiş öğrencinin
aldığı derslerin transfer edilmesi Üniversiteye dönüşünden sonra akademik danışmanının gö-
rüşüyle EYK tarafından kararlaştırılır.
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(6) Öğrenimine devam edecek öğrenci, izin süresi sonunda ve normal kayıt döneminde
kaydını yaptırarak öğrenimine devam edebilir. Bir yarıyıldan fazla izin almış öğrenci izin süresi
bitmeden Üniversiteye dönmek isterse EYK’ye dilekçeyle başvurması gerekir.

Kayıt silme
MADDE 23 – (1) Üniversiteden ilişiğini kesmek isteyen öğrenci, dilekçesinde ayrılış

nedenini de belirterek, Enstitü müdürlüğüne başvurur. Kaydı EYK kararı ile silinir.
(2) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkartılma cezası veri-
lenlerin kaydı silinir.

(3) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda aşağıdaki esaslar uygula-
nır:

a) Ders ekleme-bırakma döneminin son gününe kadar Üniversiteden ayrılma başvurusu
yapan öğrenciden dönem ücreti talep edilmez.

b) Ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra ilişik kesme başvurusu yapan öğ-
renciden, program ücretinin %5’i alınır.

c) Bu fıkrada belirtilen durumlarda, ödenen dönem ücreti fazlalığının kendisine iade
edilebilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun bulunmaması ve kulla-
nımına tahsisli teçhizatı hasarsız olarak geri vermesi gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programları
MADDE 24 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütülür.

Bu programlara öğrenci kabul edilme ve yürütülme esasları Enstitü Kurulunun teklifi ve Se-
natonun onayı ile belirlenir.

Tezli yüksek lisans programının amacı ve ders yükü
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yapmasını, eriştiği bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.
(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en

az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bu derslerden birisi bilimsel araş-
tırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders olmalıdır. Seminer dersi
ve tez çalışması başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı
bir eğitim-öğretim dönemi altmış AKTS kredisinin altında kalmamak koşuluyla seminer dersi
dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az yüz yirmi AKTS kredisinden
oluşur.

(3) Tez danışmanı atanıncaya kadar, Enstitü anabilim dalı başkanı veya program koor-
dinatörü/başkanı akademik danışmanlık görevini yürütür. Akademik danışmanın görevi, öğ-
rencinin akademik gelişimini izlemek, ders kayıt, ekleme ve bırakma işlemlerinde rehberlik
etmektir. Akademik danışman öğrencinin her yarıyılda alabileceği dersleri, bu Yönetmeliğe ve
ilgili yüksek lisans programı ders planına uygun olarak belirler.

(4) Yüksek lisans öğrencisi akademik danışmanının önerisi ve EYK’nin onayıyla:
a) Kredili derslerden en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu ileri dü-

zeydeki lisans derslerinden seçebilir.
b) Diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından en fazla iki ders ala-

bilir. Bu derslerin alınabilmesi için Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması
gerekir.

c) Diğer bir diploma için kullanılmamış olması koşuluyla, daha önce, Üniversitenin ve-
ya başka bir üniversitenin lisansüstü programından aldığı dersleri geçerli saydırabilir.
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(5) Yüksek lisans öğrencilerinin ders saydırma talepleri aşağıdaki hükümlere göre ka-
rara bağlanır:

a) Öğrenciler, yüksek lisans programı süresince başka üniversitelerin lisansüstü prog-
ramlarından almış oldukları dersleri saydırma talebinde bulunabilirler. Yatay geçiş ile yurt içi
ve/veya yurt dışı değişim programlarında alınan derslerin saydırılması bu hükme tabi değildir.

b) Yeni girişli öğrencilerin, daha önce almış ve bir diploma programına saydırmamış
oldukları dersler için Enstitü tarafından intibak raporu hazırlanır. Buna göre saydırılması istenen
kredi, yüksek lisans programının gerektirdiği toplam kredi yükünün %65’ini aşamaz. Öğren-
cilerin bu talepleri için en geç birinci yarıyıl ders kayıt döneminin sonuna kadar Enstitüye di-
lekçeyle başvurmaları gerekir.

(6) Üniversite dışından alınmış ve EYK tarafından geçerli sayılmış olan dersler öğrenci
kaydına Üniversitedeki eşdeğer not ile geçer.

Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, öğrencinin kayıt olduğu prog-

rama ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yenileyip ye-
nilemediğine bakılmaksızın dört yarıyıldır. Program en çok altı yarıyılda tamamlanmalıdır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu müddet zarfında başarı koşullarını yerine getiremeyen,
azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan yahut tez savunmasına girmeyen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans tezi
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim dalı başkanlığı

her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç 1 inci yarıyılın,
öğrenci tarafından danışmanıyla beraber belirlenen tez konusunu en geç 2 nci yarıyılın sonuna
kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir. Öğrenci, en geç
3 üncü yarıyılın başından itibaren her dönem tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede bu nitelikleri taşıyan öğretim üyesi yoksa, Senatonun aldığı esaslar çerçe-
vesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak
seçilebilir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanını gerektiriyorsa, Üniversite kad-
rosu dışından da, en az doktora derecesine sahip, ikinci danışman atanabilir.

(3) Bir öğretim elemanı aynı anda en çok 12 lisansüstü öğrencisine tez danışmanlığı
yapabilir.

(4) Danışman veya tez konusu değişikliği öğrencinin enstitü müdürlüğüne resmi baş-
vurusu ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.

(5) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve EYK’nin onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışın-
dan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden teşekkül eder. Üç kişilik jürilerde 2 nci tez
danışmanı jüri üyesi olamaz.

(6) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, profesyonel bir dil editöründen alacağı uy-
gunluk belgesi (proofreading) ile gerekli sayıda nüshayı, danışmanına teslim eder. Danışman,
söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak tezin, tez/proje yazım kılavu-
zuna uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile tez nüshalarını, Enstitü anabi-
lim/bilim dalı/program başkanlığı aracılığıyla, bir nüshası Enstitüde saklanmak ve diğerleri
jüri üyeleri ile paylaşılmak üzere, Enstitüye gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihal
içerdiği tespit edilen tez, gerekçesi ile beraber, karar verilmek üzere EYK’ya gönderilir.

(7) Jüri üyeleri, tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde 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 uzmanla-
rından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
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(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri üyeleri çekimser oy kullanamaz. Bu
karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tuta-
nakla bildirilir.

(9) Başarılı olan öğrenci, yüksek lisans derecesine hak kazanmak için tezinin ciltlenmiş
üç nüshasını ve elektronik kopyasını tez danışmanının tezin biçim yönünden tez/proje yazım
kılavuzuna uygun olduğunu bildiren yazısıyla birlikte tez sınav tarihinden itibaren bir ay içe-
risinde Enstitüye teslim etmek zorundadır. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay
daha uzatabilir. Öğrenci bu koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(10) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içerisinde düzeltmeleri

yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunursa
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(12) Tezi reddedilen öğrenciye, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje
yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla, talebi halinde tezsiz yüksek li-
sans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans programından mezuniyet
MADDE 28 – (1) Aşağıdaki şartları sağlayan tezli yüksek lisans programı öğrencileri

EYK kararı ile mezuniyete hak kazanır:
a) Kayıtlı olunan program çerçevesinde alınması gereken yüksek lisans derslerinin en

az 3,00 GNO ile başarılması,
b) Tezin başarıyla tamamlanması ve otuz gün içerisinde Enstitünün belirlediği diğer

mezuniyet yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.
(2) Mezuniyet tarihi, öğrencinin tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalanmış nüs-

hasını Enstitüye teslim ettiği tarihtir.
(3) Enstitü, tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde elektronik bir kopyasını, bilimsel

araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderir.
Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve ders yükü
MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki bilgi ka-

zandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve altmış AKTS’den az olma-

mak kaydıyla birisi bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren
en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersine, alınması ge-
reken yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorun-
dadır. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için
derslerinin seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim
üyesi veya Senatonun belirlediği nitelikleri taşıyan doktora derecesine sahip bir öğretim gö-
revlisini en geç ilk yarıyılın sonuna kadar belirler. Proje danışmanı atanıncaya kadar, danış-
manlık görevini Enstitü anabilim dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı yürütür.

(4) Danışman değişikliği öğrencinin enstitü müdürlüğüne resmi başvurusu ve EYK ka-
rarı ile gerçekleşir.

(5) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi, akademik danışmanının önerisi ve EYK’nin ona-
yıyla:

a) Kredili derslerden en çok üçünü, lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu ileri dü-
zeydeki lisans derslerinden seçebilir.

b) Diğer yükseköğretim kurumlarının yüksek lisans programlarından en fazla üç ders
alabilir.
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c) Diğer bir diploma için kullanılmamış olması koşuluyla, daha önce, Üniversitenin veya
başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programından aldığı dersleri geçerli saydı-
rabilir. Bu durumda öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu programdan aktarabileceği toplam
kredi, tamamlaması gereken mezuniyet kredisinin % 65’ini geçemez. Diğer yüksek öğretim
kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması ge-
rekir.

(6) Üniversite dışından alınmış ve EYK tarafından geçerli sayılmış olan derslerin notları
öğrenci kaydına Üniversitedeki eşdeğer not olarak geçer.

Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, ilgili müfredat

derslerinin verildiği dönemden itibaren, her dönem kayıt yenilenip yenilenmediğine bakılmak-
sızın en az iki, azami üç yarıyıldır.

(2) Programı azami süre içerisinde başarı ile tamamlayamayanların kaydı silinir.
Tezsiz yüksek lisans programı bitirme projesi
MADDE 31 – (1) Proje çalışmasını tamamlayan öğrenci, profesyonel bir dil editörün-

den alacağı uygunluk belgesi (proofreading) ile gerekli sayıda nüshayı proje danışmanına teslim
eder. Danışman, söz konusu projeye ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak projenin
biçim yönünden tez/proje yazım kılavuzuna uygun olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte
Enstitüye gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihal içerdiği tespit edilen proje, gerekçesi
ile beraber, karar verilmek üzere EYK’ye gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programından mezuniyet
MADDE 32 – (1) Aşağıdaki şartları sağlayan tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri

EYK kararı ile mezuniyete hak kazanır:
a) Kayıtlı olunan program çerçevesinde alınması gereken yüksek lisans derslerinin en

az 2,50 GNO ile başarılması,
b) Bitirme projesinin başarıyla tamamlanması ve Enstitünün belirlediği diğer mezuniyet

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
c) Bitirme projesinin danışman tarafından kabul edilen ve biçim yönünden de uygun

bulunan kopyalarının Enstitüye teslim edilmesi.
Yüksek lisans diploması
MADDE 33 – (1) Yüksek lisans diploması, programını başarıyla tamamlayan ve eğitim

ücreti borcu bulunmayan öğrenciye verilir.
(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu programın onaylanmış

adı, Enstitü Müdürü ile Rektörün imzaları bulunur.
(3) Mezun olan öğrencilere diploma ile birlikte tamamlayıcı bir belge olan diploma eki

verilir. Diploma ekinde, diplomada yer alan ve alınan derece ile ilgili, derecenin düzeyi, içeriği
ve kullanım alanları, ulusal eğitim sistemi ve Üniversitenin eğitim ve değerlendirme sistemi
gibi bilgilere yer verilir. Diploma ekinin dili İngilizce’dir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programına İlişkin Esaslar

Programın amacı ve ders yükü
MADDE 34 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yürütme,

bilimsel meseleleri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin aşağıdaki niteliklerden en az birini
yerine getirmesi gerekir:

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama.
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(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler için toplamı yirmi
bir kredinin altında kalmamak koşuluyla asgari yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi
ve tez çalışması olmak üzere bir akademik yılda en az altmış, toplamda asgari iki yüz kırk
AKTS’den teşekkül eder. Lisans derecesi ile kabul almış öğrenciler için de en az kırk iki kre-
dilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplamda
asgari üç yüz AKTS’den teşekkül eder. Derslerden birisi bilimsel araştırma teknikleri ile araş-
tırma ve yayın etiği konularını içermelidir.

(4) Lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programlarında, Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı

ile diğer üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders seçebilir.
Diğer üniversiteden alınacak derslerin Üniversitenin eğitim-öğretim programlarında açılmamış
olması gerekir.

(6) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az 21 kredilik dersini
başarı ile tamamlamış olan bir öğrenci aynı anabilim dalındaki yüksek lisans programına ge-
çebilir. Yüksek lisans programına geçmeye ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Süre
MADDE 35 – (1) Doktora programının süresi, bilimsel hazırlık hariç, ilgili müfredat

derslerinin verildiği dönemden itibaren, kayıt yenilenip yenilenmediğine bakılmaksızın tezli
yüksek lisans ve lisans derecesi ile kabul edilenler için sırasıyla sekiz yarıyıl ve on yarıyıldır.
Programı azami tamamlama süresi tezli yüksek lisans ve lisans derecesi ile kabul edilenler için
sırasıyla on iki ve on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans ve lisans derecesi ile kabul edilenler için sırasıyla dört ve altı yarıyıldır. Bu
süre içerisinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin belirlediği en
az GNO’yu sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve yeterlik sınavını başarıyla tamamlayıp tez önerisi kabul edilen,
ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürede bitiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olup kredili derslerini ve/veya
azami süresi içerisinde tez çalışmasını tamamlayamayan ya da başarıyla savunamayan öğren-
ciye tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve diğer şartları yerine getirmiş olması
kaydıyla talebi halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı, başlığı ve konusunun belirlenmesi
MADDE 36 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kad-

rosunda bulunan bir tez danışmanını ve öğrenci tarafından danışmanıyla beraber belirlenen tez
başlığı ile konusunu Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir.
Tez danışmanı ve başlığının, en geç 2 nci yarıyılın sonuna kadar belirlenmesi zorunludur. Öğ-
renci, yeterlik sınavını başarmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dersine kayıt yap-
tırmak zorundadır.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip, başarılı en az bir yüksek
lisans tezini yönetmiş öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede bu nitelikleri taşıyan öğ-
retim üyesi yoksa, Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir üni-
versiteden öğretim üyesi tez danışmanı olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla
tez danışmanını gerektiriyorsa, Üniversite kadrosu dışından da, en az doktora derecesine sahip,
ikinci danışman atanabilir.

(3) Danışman veya tez konusu değişikliği öğrencinin Enstitü müdürlüğüne resmi baş-
vurusu ve EYK kararı ile gerçekleşir.

Yeterlik sınavı
MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları Enstitü
tarafından belirlenen ve akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.
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(2) En az 3,00 ağırlıklı GNO’ya sahip öğrenci, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş
ise en geç 5 inci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul almış ise en geç 7 nci yarıyılın sonuna kadar
yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, EYK tarafından onaylanan ve tam zamanlı görev yapan beş kişilik
doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenip yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları
hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Sınav jürisi en az
ikisi Üniversite dışından olmak üzere, tez danışmanı dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ye-
terlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından olu-
şan dinleyicilerin katılımına açıktır.

(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda ba-
şarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve
öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız ol-
duğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanı tarafından yeterlik
sınavını izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarı gösteremeyen öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden
bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora prog-
ramı ile ilişiği kesilir.

(6) Doktora yeterlik komitesi, gerekli görmesi halinde, ders yükünü tamamlamış ve ye-
terlik sınavını başarmış bir öğrencinin, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla
fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içerisinde EYK

onayı ile tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Üç öğretim üyesinden oluşan tez izleme komitesinde tez danışmanından başka ilgili

programın içinden ve dışından birer üye yer alır. Varlığı durumunda 2 nci tez danışmanı da ko-
mite toplantılarına katılabilir.

(3) Kurulan tez izleme komitesinin üyelerinde sonraki dönemlerde EYK onayı ile de-
ğişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içeri-

sinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez
izleme komitesine sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü
savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine iletir.

(2) Komite, tez önerisinin kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Dü-
zeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda salt çoğunlukla verilen kabul veya ret kararı,
işlemin bitişini izleyen üç gün içerisinde Enstitü anabilim dalı başkanlığınca 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 içerisinde, tez danışmanı ve/veya konusunu değiştiren öğrenci ise
altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine sunacağı yazılı raporla o ana kadar gerçekleştir-
diği çalışmaların özetini ve bir sonraki döneme ait çalışma planını belirtir. Öğrencinin tez ça-
lışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Üst üste iki kez veya aralıklı
olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve tez önerisi reddedilir.
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Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 40 – (1) Tez çalışmasını veya önceki savunmada istenen düzeltmeleri tamam-

layan öğrenci, profesyonel bir dil editöründen alacağı uygunluk belgesi (proofreading) ile ge-
rekli sayıda nüshayı tez danışmanına teslim eder. Danışman, söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak tezin tez/proje yazım kılavuzuna uygun ve savunulabilir oldu-
ğuna ilişkin yazılı görüşü ile tez nüshalarını, Enstitü anabilim/bilim dalı/program başkanlığı
aracılığıyla, bir nüshası Enstitüde saklanmak ve diğerleri jüri üyeleri ile paylaşılmak üzere,
Enstitüye gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihal içerdiği tespit edilen tez, gerekçesi
ile beraber, karar verilmek üzere EYK’ye gönderilir.

(2) Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tezin sonuçlanabil-
mesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(3) Tez jürisi, danışmanın ve Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı
ile atanır. Jüri, öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan üç öğretim üyesi ile en az ikisi Üni-
versite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde
öğrenciyi tez savunmasına alır. Savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen so-
ru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantısı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlı-
ğınca tez sınavını izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi kabul edilen öğ-
renciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içerisinde gerekli
değişiklikleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bu-
lunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Doktora programına lisans derecesi ile kabul edil-
miş olanlardan tezde başarı gösteremeyenlere talepleri halinde tezsiz yüksek lisans programının
ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yük-
sek lisans diploması verilir.

(6) Doktora tezini tamamlayan öğrencinin tez savunmasından önce, tezinden tek başına
veya başka araştırmacılarla birlikte Üniversitenin ismi de kullanılarak üretilmiş, Web of Science
tarafından taranan dergilerde basılmış, basıma kabul edilmiş veya düzeltme önerisi almış (revise
and resubmit) veya ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olan uluslararası alan
endeksleri tarafından taranan bir dergide basılmış veya basıma kabul edilmiş en az bir makaleyi
tezi ile birlikte sunması gerekir.

Doktora programından mezuniyet
MADDE 41 – (1) Kayıtlı olunan program çerçevesinde alınması gereken doktora ders-

lerinden en az CB notu alan ve en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olan ayrıca yeterlik sı-
navı, tez önerisi ve tez sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci mezuniyete hak kazanır.

Doktora diploması
MADDE 42 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci

tezinin jüri tarafından kabul edilip biçim yönünden de tez/proje yazım kılavuzuna uygun bu-
lunan ciltli en az üç nüshasını ve elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir
ay içerisinde Enstitüye teslim ettiği takdirde EYK kararı ile doktora diploması almaya hak ka-
zanır. EYK, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Öğrenci bu koşulları
yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami
süresinin dolması halinde programdan ilişiği kesilir.

(2) Mezuniyet tarihi, öğrencinin tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalanmış nüs-
hasını Enstitüye teslim ettiği tarihtir.
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(3) Enstitü, tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde elektronik bir kopyasını, bilimsel
araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderir.

Doktora diploması
MADDE 43 – (1) Doktora diploması, programını başarıyla tamamlayan ve eğitim ücreti

borcu bulunmayan öğrenciye verilir.
(2) Doktora diploması üzerinde ilgili programın onaylanmış adı, Enstitü Müdürü ile

Rektörün imzaları bulunur.
(3) Mezun olan öğrencilere diploma ile birlikte tamamlayıcı bir belge olan diploma eki

verilir. Diploma ekinde, diplomada yer alan ve alınan derece ile ilgili, derecenin düzeyi, içeriği
ve kullanım alanları, ulusal eğitim sistemi ve Üniversitenin eğitim ve değerlendirme sistemi
gibi bilgilere yer verilir. Diploma ekinin dili İngilizcedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci başvuruları ve disiplin işlemleri
MADDE 44 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Senato tarafından belirlenen kurallara göre yü-
rütülür.

(2) Disiplin cezası nedeni ile Üniversiteden uzaklaştırılan öğrencinin, uzaklaştırma sü-
resi, azami öğrenim süresine katılır.

Öğrenim ücreti ve burslar
MADDE 45 – (1) Lisansüstü programları esasen ücretlidir. Mütevelli Heyeti tarafından

belirlenen esaslara göre öğrenim ücreti indirimi ve burs verilebilir.
(2) Dönem ücreti, her öğrencinin-varsa, indirimlerden sonra-ödemesi gereken program

ücretinin o programın normal dönem sayısına bölünmesi ile belirlenir.
(3) Dönem ücretini ödememiş olan öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. Bu

durumda öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(4) Öğrenci program gereklerini programın normal süresinden önce tamamlasa dahi

program ücretinin tamamını ödemeden mezun olamaz.
Yönetmelikte 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,
3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Ens-
titülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul,
Senato ve Enstitü Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Sakarya Üniversitesinden:
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLANLARI 
Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
ESAS NO  : 2016/429  
KARAR NO  : 2017/43  
KARAR TARĠHĠ : 13/02/2017 
20/10/2016 tarihinde suç eĢyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan sanık 

Fevzi ve Hanım oğlu, 1988 Suriye doğumlu, ADIL BEKĠR hakkında Mahkememize açılan kamu 
davası yapılan yargılaması sonucunda yukarıda tarih ve numarası yazılı karar ile sonuç olarak; 

Sanık hakkında "suç eĢyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan 
cezalandırılması için açılan kamu davasında sanığın mahkumiyetine yeterli her türlü Ģüpheden 
uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, sanığın üzerine yüklenen suçu iĢlediğinin sabit 
olmadığı anlaĢıldığından sanığın 5271 sayılı CMK.nun 223/2-e maddesi gereğince 
BERAATINA," karar verilmiĢtir.  

Sanığın adresi tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 35. maddesinin 
tatbik imkanıda kalmadığından ilanın RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE karar verilmiĢ 
olup, iĢ bu ilanın ilan tarihi itibariyle 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiĢ sayılacağı, yasal itiraz 
süresi içerisinde yasal yollara baĢvurulmadığı taktirde hükmün kesinleĢeceği ilan olunur. 

 8249 
—— • —— 

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
ESAS NO : 2014/120 
KARAR NO : 2017/98 
KARAR TARĠHĠ : 30.03.2017 
SANIK : ĠBRAHĠM TOPAL 
T.C. KĠMLĠK NO : 42427286858 
BABA ADI : Ġsmail 
DOĞUM TARĠHĠ : 30/06/1971 
DOĞUM YERĠ : Ġskenderun 
SUÇU : FUHUġA ARACILIK ETMEK (TCK 227/2 MAD.) 
SUÇ TARĠHĠ : 29/08/2008 ve öncesi 
VERĠLEN CEZA : 2 YIL 1 AY HAPĠS VE 100 TL ADLĠ PARA CEZASI 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı gibi zabıtaca 

yapılan araĢtırmada da yeni adresinin tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 30 
maddesi gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete ilan yoluyla tebliği, aynı 
kanunun 31. maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi Gazete’nin Yayın tarihinden itibaren 7 gün 
sonra tebliğin yapılmıĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 7798 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLILARINDA KULLANILMAK 

ÜZERE ARAÇ KĠRALAMA HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü ve Bağlılarında kullanılmak üzere, araç kiralama 

hizmeti satın alınacaktır. 
2 - Firmalar, teklif ettikleri toplam fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı 

teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Ataç 1 Sok. No: 32   YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Evsapçı Sok. No: 8   Üsküdar / ĠSTANBUL‖ 
adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 300,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.  

Ġdari, teknik ve mali Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 12.10.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü/Evrak Birimine vermiĢ / 
göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 13.10.2017 günü saat 14:00’de Genel 
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 8271/1-1 

—— • —— 
PROMOSYON STRES TOPU ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezlerinin 

ihtiyacı için Promosyon Stres Topu alımı Ġdari, Teknik ġartname ve ekleri hükümlerine göre 
ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın 
alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA‖ 
adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.  

4 - Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 0 (312) 
293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 12.10.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel 
Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENĠġEHĠR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel 
Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları 
gerekmektedir. 

6 - Ġhale zarfları 12.10.2017 günü saat 14:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cd. No: 1  Etimesgut/ANKARA) 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 ġubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır. 
10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 8263/1-1 



20 Eylül 2017 – Sayı : 30186 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 

1.860 ADET DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı 1.860 adet 

dizüstü bilgisayarın kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve Dell Latitude 7480, HP 

Elitebook 840 G4, Lenovo Thinkpad T470 ve Fujitsu Lifebook U747 marka/modellerinden birine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, marka/modelleri ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02/10/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve 

teknik Ģartnamede belirtilen marka/modellerinden birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 

uygun olduğu tespit edilen teklifleri aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8270/1-1 
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AYIRICI HAREKET MEKANĠZMASI ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
13 adet (11 adet motorlu, 2 adet motorsuz) ayırıcı hareket mekanizması temini mal alımı 

iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
Ġhale kayıt numarası : 2017/452223 
Dosya No : 2017/27-MLZ-452223 
1 - Ġdarenin 
a) Adı : EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 
b) Adresi : EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 
Çankaya/ANKARA 

c) Telefon numarası : 0312 212 69 00-2681 
d) Faks numarası : 0312 212 17 48 
e) Elektronik posta adresi : - 
2 - Ġhale konusu iĢin adı, niteliği,  
     türü ve miktarı : 13 adet (11 adet motorlu, 2 adet motorsuz) ayırıcı 

hareket mekanizması temini mal alımı iĢi. 
3 - Ġhale konusu iĢin 
a) Teslim yeri/iĢin yapılacağı yer : AslantaĢ HES ĠĢletme Müdürlüğü 
b) Teslim tarihi/iĢin süresi : ĠĢin süresi 210 takvim günüdür. 
4 - Ġhale ile ilgili bilgiler 
a) Ġhale Dokümanı bedeli : 118,00-TL (KDV dahil) 
b) Dokümanın görülebileceği / 
    satın alınabileceği yer : EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda  
No: 22 Çankaya / ANKARA 

c) Ġhale Usulü : Açık ihale usulü 
d) Ġhale tarih ve saati : 12.10.2017, saat 11:00 
e) Tekliflerin verileceği yer : Teklifler 12.10.2017 saat 11:00’a kadar; 
  EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 
  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda 

No:C-1 Çankaya / ANKARA adresine verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

f) Ġhalenin yapılacağı yer : EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda 
No:C-3 Çankaya / ANKARA 

g) Ġhale dokümanına ulaĢılabilecek  
    internet adresi : www.euas.gov.tr 
5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, ġirketimiz Satınalma ve Ġhale 

Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 8254/1-1 
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HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 
T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 
―2017/2018 kampanya döneminde Fabrikamızda 47.000 ton YaĢ Pancar Posasının ± %20 

Toleransla Paketlenmesi, Depolama Alanına TaĢınması, Nakliye Araçlarına Yüklenmesi 
Makinelerin Bakım ve Tamiratlarının Yapılması iĢi ‖ hizmet alımı, T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet 
Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. 
Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/460681 
1 - Ġdarenin 
a) Adresi : Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar 
b) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2 - Ġhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 47.000 ton yaĢ pancar posasının ± % 20 Toleransla 

paketlenmesi, depolama alanına taĢınması, nakliye 
araçlarına yüklenmesi makinelerin bakım ve tamiratlarının 
yapılması iĢini kapsamaktadır. 

b) Yapılacağı yer : Fabrikamız YaĢ Pancar Posası Paketleme Tesisleri 
c) ĠĢin süresi : 116 (Yüzonaltı) Takvim Günü (± 20 toleranslı) 
3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı yer : Afyon ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 02.10.2017 Pazartesi günü saat 14.00 
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  
4. 1. Ġhale Ģartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karĢılığı Afyon ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede, 
iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 
günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Diğer Hususlar 
13.1. Ġsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık 
yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve 
saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon 
toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır. 

13.2. ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 
Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi olmayıp, Ġdare 
ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 8259/1-1 
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DE 24000 LOKOMOTĠFLERE AĠT BOSCH TB 72 TĠPĠ MARġ MOTORU TAMĠR VE 
BAKIM YAPILMASI HĠZMET ALIM ĠġĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 
Ġhale Kayıt No : 2017/454999 
Ġdarenin: 
a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis 

Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/6 
GAR/AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 213 29 44 
c) Elektronik Posta Adresi : afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 
1 - Ġhale konusu hizmetin adı ve miktarı: TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyonkarahisar Lokomotif 

Araç Bakım Atölye Müdürlüğündeki DE 24000 lokomotiflere ait 50 Adet BOSCH TB 72 tipi 
marĢ motoru tamir ve bakım yapılması hizmet alım iĢidir. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine 
ihale tarihi olan 02/10/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresinde 
veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. Ġhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım 
Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle 
temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8189/1-1 
————— 

PATĠNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR 
Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğüne Bağlı Afyonkarahisar Lokomotif Araç 

Bakım Atölye Müdürlüğüne (250) Ton, TavĢanlı Lokomotif Araç Bakım Depo Müdürlüğüne 
(200) Ton Olmak Üzere Toplam (450) Patinaj Kumu (Teknik ġartnamesine Göre) Satın Alınacaktır. 

Ġhale Kayıt No : 2017/453781 
Ġdarenin: 
a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis 

Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/6 
GAR/AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 213 29 44 
c) Elektronik Posta Adresi : afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 
1 - Ġhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğüne 

bağlı Afyonkarahisar Lokomotif Araç Bakım Atölye Müdürlüğüne (250) ton, TavĢanlı Lokomotif 
Araç Bakım Depo Müdürlüğüne (200) ton olmak üzere toplam (450) patinaj kumu (Teknik 
ġartnamesine göre) alım iĢidir. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine 
ihale tarihi olan 02.10.2017 günü saat 10.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü 
adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr sayfasında görülebilir. Ġhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç 
Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 100,00 TL 
bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8190/1-1 
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HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

Açık ocakta bulunan su tulumbalarının 23 iĢçi ile 1 yıl çalıĢtırılması hizmet alımı iĢidir. 

Açık Ġhale Usulü ile (Kapalı Zarf) ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/460802 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Dr. Hacı Ġbrahim 

Bodur Caddesi No: 106   ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel  : 0 286 - 416 2001 

  Faks: 0 286 - 416 3700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet adresi : www.cli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Açık ocakta bulunan su tulumbalarının 23 iĢçi ile 1 yıl çalıĢtırılması hizmet alımı iĢidir. 

b) ĠĢin süresi: ĠĢin süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren 1 (Bir) yıldır. (365 takvim günü) 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı Zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 12.10.2017 PerĢembe günü Saat 15:00 

d) Dosya no : 2017-11/KÇLĠ-SU TULUMBALARI 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; 

Çan’da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan ġb. TR13 0001 

2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ 

Banka hesaplarına KDV dahil 130,00 TL (posta yoluyla 140 TL) yatırılması karĢılığı aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 12/10/2017 PerĢembe günü saat 15.00’e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 8265/1-1 
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MÜZE VE ÖRENYERLERĠ GĠġELERĠ KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden: 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Müze ve Örenyerleri için ―Müze ve Örenyerleri 

GiĢelerinin Kiraya Verilmesi ĠĢi Ġhalesi‖ yapılacaktır. 
Ġhale 24 Ekim 2017 Salı günü saat 10:00’da, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner 

Sermaye ĠĢletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSĠMM) 10. Kat Mehmet Yurtseven Toplantı 
Salonunda, Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50   06530 Çukurambar 
Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleĢtirilecektir. Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51. 
maddesinin (g) fıkrası uyarınca pazarlık usulü ile yapılacaktır. 

Muhammen bedel, yıllık 153.501.338,00-TL (YüzelliüçmilyonbeĢyüzbirbinüçyüzotuz 
sekizTürkLirası)’dir. Geçici teminat tutarı, 20.000.000,00-TL (YirmimilyonTürkLirası)’dir. 

ĠĢin süresi 01.01.2018 - 31.12.2026 tarihleri arasındadır. 
Ġsteklilerin tekliflerini ihale günü Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) saat ayarına 

göre, saat 08:30 - 09:55 saatleri arasında, ihalenin yapılacağı adrese teslim etmeleri 
gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Teklif Ģartları ihale tarihini 
takip eden 90 (doksan) gün süre ile sabit kalacaktır. 

Ġhale dokümanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye ĠĢletmesi Merkez 
Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. Ayrıca www.dosim.gov.tr veya www.kulturturizm.gov.tr 
internet adresinden görülebilecektir. Ġhale dokümanının bedeli, 5.000,00 TL (beĢbinTürk 
Lirası)’dir. Söz konusu bedel, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu GiriĢimci ġubesinde bulunan TR 
4800 0100 2533 0348 3170 5190 IBAN numaralı hesabına EFT ile veya T.C. Ziraat Bankası 
Ģubelerinden, 70.00.01 nolu kurumsal tahsilat kodu ile açıklamalı olarak idarenin kurumsal 
tahsilat hesabına yatırılacaktır. Ġhaleye teklif verilebilmesi için ihale dokümanının satın alınması 
zorunludur. ĠSTEKLĠNĠN SUNACAĞI ZORUNLU BELGELER AġAĞIDA BELĠRTĠLMĠġTĠR. 

1 - Zorunlu Belgeler, Zorunlu Belgeler Zarfına konacak ve bu zarfın üzerine Ġsteklinin adı 
veya unvanı, açık adresi yazılacaktır. Zorunlu Belgeler Zarfının üzerine 

T.C. KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI 
DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 
Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50  06530 
Çukurambar/Çankaya/ANKARA 
MÜZE VE ÖRENYERLERĠ GĠġELERĠNĠN KĠRAYA VERĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALESĠ 
ZORUNLU BELGELER ZARFI 
ifadesi yazılacak, kapanan yerleri yapıĢtırıldıktan sonra; yapıĢtırılan yerleri, isteklinin 

aĢağıda 4. ve 5. maddelerde ifade edilen, idari Ģartnamenin 8.6.4. ve/veya 8.6.5. maddelerine göre 
tevsik edeceği belgede adı geçen veya geçenler tarafından imzalanacak ve istekli tarafından 
kaĢelenecektir. 

Zorunlu belgeler zarfına; 
2 - Ġstekli tarafından kaĢelenerek imzalanmıĢ, idari Ģartnamenin 33.1. maddesinde 

belirtilen Ġstekli Ġrtibat Bilgileri Formu, 
3 - Ġstekliyi temsile yetkili kiĢilerin kanuni ikametgâhı, 
4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli 

imza beyannamesi; tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
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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 
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

5 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 
noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

6 - Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi, 

7 - Gerçek kiĢi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf veya 
Sanatkârlar Odasına, Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin idare merkez- inin bulunduğu yer 
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, Ġhalenin yapıldığı yıl tanzim edilmiĢ 
belgenin aslı, 

8 - Ġhale tarihinden önceki son beĢ (5) iĢ günü içerisinde tanzim edilmiĢ; isteklinin vergi 
borcu olmadığına dair vergi dairelerinden usulüne uygun Ģekilde temin edilecek belgenin aslı, 

9 - Ġhale tarihinden önceki son beĢ (5) iĢ günü içerisinde tanzim edilmiĢ; isteklinin 
kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kuru- mundan temin 
edilecek belgenin aslı, 

10 - Ġsteklinin, ihale dosyasının satın alınmıĢ olduğuna iliĢkin banka veya internetten 
aldığı dekont, (Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, iĢ ortaklığını oluĢturan tüm tarafların ihale 
dosyasını ayrı ayrı satın almıĢ olmaları ve iĢ ortaklığını oluĢturan tüm tarafların ilgili dekontun 
aslını vermeleri gereklidir) 

11 - Her sayfası istekli tarafından imzalanmıĢ ve kaĢelenmiĢ, ihale dosyasının aslı, 
(Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, iĢ ortaklığını oluĢturan tüm tarafların ihale dosyasını satın 
almıĢ olmaları ve pilot ortağın satın aldığı ihale dosyasının her sayfasının, iĢ ortaklığını oluĢturan 
tüm taraflarca da imzalanarak kaĢelenmesi Ģarttır) 

12 - Bir örneği idari Ģartnamenin 33.10. maddesinde verilen Teklif Mektubu Beyanı, 
13 - Bir örneği idari Ģartnamenin 33.11. maddesinde verilen Teknolojik Sistem ve 

Uygulamalara ĠliĢkin Taahhütname, 
14 - Özellikleri idari Ģartnamenin 16.1. maddesinde açıklanan Geçici Teminat, 
15 - Ġhale tarihinden önceki son beĢ (5) iĢ günü içerisinde tanzim edilmiĢ, istekliye, 

isteklinin firma olması halinde istekliyi temsile yetkili kiĢilere ait adli sicil belgesi, 
16 - Bir örneği idari Ģartnamenin 33.16. maddesinde verilen KiĢisel Veri Saklama Beyanı, 
17 - Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel 

kiĢilerin her birisinin, yukarıda 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ve 14. maddelerde ifade edilen, Ġdari 
ġartnamenin 8.6.2., 8.6.3., 8.6.4., 8.6.5., 8.6.6., 8.6.7., 8.6.8., 8.6.9., 8.6.10. ve 8.6.14. 
maddelerinde belirtilen belgeleri ve Ġdari ġartnamenin 33.6. maddesinde örneği verilen Ortak 
GiriĢim Beyannamesi, (Noter tasdikli olacaktır) 

konulacaktır. 
Ayrıntılı bilgi için : http://www.kulturturizm.gov.tr, http://dosim.kulturturizm.gov.tr 
Elektronik posta : giseihalesi2018@kulturturizm.gov.tr 
Telefon : (0 312) 309 49 51 - (0312) 309 49 52 
Faks : (0 312) 312 21 25 8229/1-1 
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YÜRÜME ANALĠZ SĠSTEMĠ VE AYAK SAĞLIĞI TEDAVĠ 
ÜNĠTESĠ SETĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
Yürüme Analiz Sistemi ve Ayak Sağlığı Tedavi Ünitesi Seti 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü 
ile ihale edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 
Ġhale kayıt numarası : 2017/446815 
1 - Ġdarenin 
a) Adresi : Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü 

Ġncivez/ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : 0 372 291 1850 - Faks: 0 372 257 4579 
c) Elektronik posta adresi : - 
ç) Ġhale dokümanının 
   Görülebileceği internet adresi : http://w3.beun.edu.tr/ 
2 - Ġhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Yürüme Analiz Sistemi ve Ayak Sağlığı Tedavi 

Ünitesi Seti. 
b) Teslim [yeri] : B.E.Ü. Obozite ve Diyabet Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 

Ġncivez/ZONGULDAK 
c) Teslim [tarihi] : Teslim süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren 60 (AltmıĢ) 

takvim günüdür. 
3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüsü Sezai Karakoç 

Kültür Merkezi Toplantı Salonu. 
b) Tarihi ve saati : 28.09.2017 - Saat: 14:00 
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 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 
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. Bu ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. Ġdari ġartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği4734 sayılı 
KĠK Mal Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 
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4.1.7. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.1.7.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1.1) ve (4.1.1.2) de yer alan belgelerin her bir 
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.1.8. Ġsteklinin tebligat adresini ve iletiĢim bilgilerini gösteren belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Teklif veren firmaların önerdikleri mallar CE - ISO - TSE, kalite ve standartlarına 

sahip olmalıdır ve yüklenici mal tesliminde malların bu standartlara sahip olduğunu 
ispatlamalıdır. 

4.3.2. Teklif veren firmalar mala ait her türlü üretim ve yazılım hata ve/veya sorunlarına 
karĢı 24 ay garanti verilecektir. 

4.3.3. Teklif edilen cihaza ait tanıtıcı broĢür, katalog, teknik doküman ve fotoğraf vb. 
belgeler ihale baĢvuru dosyasında sunulacaktır. 

4.3.4. Teklif veren firmalar Teknik ġartnamenin tüm maddelerine teknik Ģartnameye 
uygunluk beyanı adı altında cevaplar verilecektir. 

Yukarıda sayılan belgeler Ġhale dosyasında sunulacaktır. 
Yukarıda belirtilen hükümler haricinde, teknik Ģartname hükümleri geçerlidir. 
4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  
4.4.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- TL (Yüz Türk lirası) 

karĢılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projeleri Birimi 
Ġncivez/ ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler 28.09.2017 PerĢembe günü Saat 14:00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projeleri Birimi Ġncivez/ZONGULDAK adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 
günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Söz Konusu Ġhale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 8188/1-1 
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KFW-WB4-YAPIM-10 ĠġĠ ĠÇĠN ULUSAL REKABETÇĠ ĠHALE USULLERĠNE GÖRE 
MÜTEAHHĠTLĠK SEÇĠMĠ SONUÇ ĠLANI 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 
Proje Adı : Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi(ĠSMEP)/TÜRKĠYE 
Ġhale Paketi Numarası : KFW-WB4-YAPIM-10 
Teklifin/SözleĢmenin Tanımı : Eğitim Yapıları Yeniden Yapım ĠnĢaatı SözleĢme Paketi 
Projenin Kapsamı : Ġstanbul Ġlinde 2 Adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapımı 
Projenin Süresi  : 360 Gün 
SözleĢme Ġmza Tarihi : 12 Eylül 2017 
 

Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi 
Zarf AçılıĢı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 
Nihai Teklif Fiyatı 
KDV Hariç (TL) 

Özsoy ĠnĢaat Turizm Tic. San. A.ġ. 22.213.200,00 TL 22.213.200,00 TL 
 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan Teklif 
Sahipleri 

Zarf AçılıĢı Teklif Fiyatı 
KDV Hariç (TL) 

Değerlendirmeye 
Alınan Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 
1. Özsoy ĠnĢaat Turizm Tic. San. A.ġ. 22.213.200,00 TL 22.213.200,00 TL 
2. Al-Ga ĠnĢaat Taahhüt San. ve Tic. 
A.ġ. 

23.247.000,00 TL 23.247.000,00 TL 

3. ġahinler Yapı Proje San. ve Tic. 
Ltd. ġti. 

23.546.000,00 TL 23.546.000,00 TL 

4. Ak Yapı ĠnĢ. Taah. San. ve Tic. 
A.ġ.&Turyapı Grup ĠnĢaat Taah. San. 
ve Tic. Ltd. ġti. Ortak GiriĢimi  

25.400.000,00 TL 25.400.000,00 TL 

5. Niyazi Bayramoğlu ĠnĢaat San. Tic. 
A.ġ. 

25.925.000,00 TL 25.925.000,00 TL 

6. EMT ĠnĢaat Turizm San. ve Tic. 
A.ġ.&Adfen ĠnĢaat Taah. San. ve Tic. 
A.ġ. Ortak GiriĢimi 

26.780.000,00 TL 26.780.000,00 TL 

7. Demars ĠnĢaat Turizm Tic. Ltd. ġti. 
& En-Sa Yapı ve ĠnĢ. Turz. Nak. Gıda 
San. A.ġ.&Sa-Fa Restorasyon San. 
ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti. Ortak GiriĢimi 

27.132.000,00 TL 27.132.000,00 TL 

8. Tigris Müh. MüĢ. Elek. Elektronik 
ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti. 

31.570.000,00 TL 31.570.000,00 TL 

 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 
Zarf AçılıĢı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 
Reddedilme Nedenleri 

- - - 
 8214/1/1-1 
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KFW-WB4-YAPIM-11 ĠġĠ ĠÇĠN ULUSAL REKABETÇĠ ĠHALE USULLERĠNE GÖRE 
MÜTEAHHĠTLĠK SEÇĠMĠ SONUÇ ĠLANI 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 
Proje Adı : Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi (ĠSMEP) /TÜRKĠYE 
Ġhale Paketi Numarası : KFW-WB4-YAPIM-11 
Teklifin/SözleĢmenin Tanımı : Eğitim Yapıları Yeniden Yapım ĠnĢaatı SözleĢme Paketi 
Projenin Kapsamı : Ġstanbul Ġlinde 1 Adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapımı 
Projenin Süresi  : 360 Gün 
SözleĢme Ġmza Tarihi : 12 Eylül 2017 
 

Kazanan Teklif Sahibi 
Kazanan Teklif Sahibi  Zarf AçılıĢı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç (TL)  
Nihai Teklif Fiyatı KDV 

Hariç (TL) 

Ilgın ĠnĢaat Ġç ve DıĢ Tic. A.ġ. 21.752.000,00 TL 21.752.000,00 TL 

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan Teklif 
Sahipleri 

Zarf AçılıĢı Teklif 
Fiyatı KDV Hariç (TL) 

Değerlendirmeye Alınan 
Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL) 

1. Ilgın ĠnĢaat Ġç ve DıĢ Tic. A.ġ. 21.752.000,00 TL 21.752.000,00 TL 

2. Demars ĠnĢaat Turizm Tic. Ltd. 
ġti. &En-Sa Yapı ve ĠnĢ. Turz. 
Nak. Gıda San. A.ġ.&Sa-Fa 
Restorasyon San. ĠnĢ. San. Tic. 
Ltd. ġti. Ortak GiriĢimi 

22.818.000,00 TL 22.818.000,00 TL 

3. Ak Yapı ĠnĢ. Taah. San. ve Tic. 
A.ġ.& Turyapı Grup ĠnĢaat Taah. 
San. ve Tic. Ltd. ġti. Ortak 
GiriĢimi 

22.950.000,00 TL 22.950.000,00 TL 

4. Niyazi Bayramoğlu ĠnĢaat San. 
Tic. A.ġ. 

23.585.000,00 TL 23.585.000,00 TL 

5. EMT ĠnĢaat Turizm San. ve 
Tic. A.ġ. & Adfen ĠnĢaat Taah. 
San. ve Tic. A.ġ. Ortak GiriĢimi 

24.570.000,00 TL 24.570.000,00 TL 

6. Al-Ga ĠnĢaat Taahhüt San. ve 
Tic. A.ġ. 

25.247.000,00 TL 25.247.000,00 TL 

 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 
Zarf AçılıĢı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç (TL) 
Reddedilme Nedenleri 

- - - 
 8214/2/1-1 
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KFW-WB4-YAPIM-12 ĠġĠ ĠÇĠN ULUSAL REKABETÇĠ ĠHALE USULLERĠNE GÖRE 
MÜTEAHHĠTLĠK SEÇĠMĠ SONUÇ ĠLANI 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 
Proje Adı : Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi(ĠSMEP)/TÜRKĠYE 
Ġhale Paketi Numarası : KFW-WB4-YAPIM-12 
Teklifin/SözleĢmenin Tanımı : Eğitim Yapıları Yeniden Yapım ĠnĢaatı SözleĢme Paketi 
Projenin Kapsamı : Ġstanbul Ġlinde 2 Adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapımı 
Projenin Süresi  : 360 Gün 
SözleĢme Ġmza Tarihi : 12 Eylül 2017  

Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi Zarf AçılıĢı Teklif 
Fiyatı KDV Hariç (TL) 

Nihai Teklif Fiyatı 
KDV Hariç (TL) 

ġahinler Yapı Proje San. ve Tic. Ltd. 
ġti. 24.724.704,00 TL 24.724.704,00 TL 

 
Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan Teklif 
Sahipleri 

Zarf AçılıĢı Teklif 
Fiyatı KDV Hariç (TL) 

Değerlendirmeye 
Alınan Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 
1. Özsoy ĠnĢaat Turizm Tic. San. A.ġ. 24.350.000,00 TL 24.350.000,00 TL 
2. ġahinler Yapı Proje San. ve Tic. Ltd. 
ġti. 24.724.704,00 TL 24.724.704,00 TL 

3. Ekol Yapı ĠnĢaat San. ve Tic. 24.900.000,00 TL 24.900.000,00 TL 
4. Demars ĠnĢaat Turizm Tic. Ltd. ġti. 
& En-Sa Yapı ve ĠnĢ. Turz. Nak. Gıda 
San. A.ġ.&Sa-Fa Restorasyon San. ĠnĢ. 
San. Tic. Ltd. ġti. Ortak GiriĢimi 

25.720.000,00 TL 25.720.000,00 TL 

5. Al-Ga ĠnĢaat Taahhüt San. ve Tic. 
A.ġ. 25.747.000,00 TL 25.747.000,00 TL 

6. Ilgın ĠnĢaat Ġç ve DıĢ Tic. A.ġ. 25.947.000,00 TL 25.947.000,00 TL 
7. Niyazi Bayramoğlu ĠnĢaat San. Tic. 
A.ġ. 26.400.000,00 TL 26.400.000,00 TL 

8. EMT ĠnĢaat Turizm San. ve Tic. A.ġ. 
& Adfen ĠnĢaat Taah. San. ve Tic. A.ġ. 
Ortak 9.GiriĢimi 

26.414.000,00 TL 26.414.000,00 TL 

9. Ak Yapı ĠnĢ. Taah. San. ve Tic. 
A.ġ.& Turyapı Grup ĠnĢaat Taah. San. 
ve Tic. Ltd. ġti. Ortak GiriĢimi 

26.460.000,00 TL 26.460.000,00 TL 

10.Tigris Müh. MüĢ. Elek. Elektronik 
ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti. 33.300.000,00 TL 33.300.000,00 TL 

 
Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri Zarf AçılıĢı Teklif 
Fiyatı KDV Hariç (TL) Reddedilme Nedenleri 

Özsoy ĠnĢaat Turizm Tic. 
San. A.ġ. 24.350.000,00 TL 

Ġhale dokümanı Teklif Bilgileri  
4.5 (a) maddesi yeterlilik Ģartlarını 

sağlamadığı tespit edilmiĢtir. 
 8214/3/1-1 
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KFW-WB4-YAPIM-13 ĠġĠ ĠÇĠN ULUSAL REKABETÇĠ ĠHALE USULLERĠNE GÖRE 
MÜTEAHHĠTLĠK SEÇĠMĠ SONUÇ ĠLANI 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 
Proje Adı : Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi(ĠSMEP)/TÜRKĠYE 
Ġhale Paketi Numarası : KFW-WB4-YAPIM-13 
Teklifin/SözleĢmenin Tanımı : Eğitim Yapıları Yeniden Yapım ĠnĢaatı SözleĢme Paketi 
Projenin Kapsamı : Ġstanbul Ġlinde 1 Adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapımı 
Projenin Süresi  : 360 Gün 
SözleĢme Ġmza Tarihi : 12 Eylül 2017 
 

Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi 
Zarf AçılıĢı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 
Nihai Teklif Fiyatı 
KDV Hariç (TL) 

Ilgın ĠnĢaat Ġç ve DıĢ Ticaret A.ġ. 20.917.000,00 TL 20.917.000,00 TL 
 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan Teklif 
Sahipleri 

Zarf AçılıĢı Teklif Fiyatı 
KDV Hariç (TL) 

Değerlendirmeye 
Alınan Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 
1. Ilgın ĠnĢaat Ġç ve DıĢ Ticaret A.ġ. 20.917.000,00 TL 20.917.000,00 TL 
2. Al-Ga ĠnĢaat Taahhüt San. ve Tic. 
A.ġ. 

20.941.000,00 TL 20.941.000,00 TL 

3. ġahinler Yapı Proje San. ve Tic. 
Ltd. ġti. 

21.049.000,00 TL 21.049.000,00 TL 

4. Demars ĠnĢaat Turizm Tic. Ltd. 
ġti. & En-Sa Yapı ve ĠnĢ. Turz. Nak. 
Gıda San. A.ġ.&Sa-Fa Restorasyon 
San. ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti. Ortak 
GiriĢimi 

21.932.000,00 TL 21.932.000,00 TL 

5. Özsoy ĠnĢaat Turizm Tic. San. 
A.ġ. 

22.100.000,00 TL 22.100.000,00 TL 

6. Ak Yapı ĠnĢ. Taah. San. ve Tic. 
A.ġ. &Turyapı Grup ĠnĢaat Taah. 
San. ve Tic. Ltd. ġti. Ortak GiriĢimi  

22.700.000,00 TL 22.700.000,00 TL 

7. Tigris Müh. MüĢ. Elek. Elektronik 
ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti. 

24.145.000,00 TL 24.145.000,00 TL 

 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 
Zarf AçılıĢı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 
Reddedilme Nedenleri 

- - - 
 8214/4/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 
Erzincan Belediye Başkanlığından: 
Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aĢağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan 

taĢınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif 
(artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır. 

Madde 2 - Ġhale 03.10.2017 Salı günü saat 11:00’de Erzincan Belediyesi Encümen 
Toplantı salonunda Erzincan Belediyesi Ġhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Madde 3 - TAHMĠN EDĠLEN BEDEL, GEÇĠCĠ TEMĠNAT MĠKTARI: 
 
YENĠ MAHALLE 1 ADET TAġINMAZ MAL (ARSA) SATIġI 

S. NO ADA PARSEL m² 
PEġĠN MUHAMMEN 

BEDEL TL 
GEÇĠCĠ TEMĠNAT 

BEDELĠ TL 
1 9 10 2.015,98 3.003.810,20 TL. 90.115,00 TL. 

 
Madde 4 - ĠHALEYE ĠġTĠRAK EDECEKLERDE ARANILAN ġARTLAR VE 

BELGELER 
1 - Ġkametgah veya Ġstekliye yapılacak her türlü yazıĢma ve tebligatlara esas olmak üzere 

adres beyanı. 
2 - Gerçek kiĢi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren Tasdikli nüfus cüzdan 

sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi. 
3 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya. Meslek Odası 

belgesi. 
a) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
b) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 
a) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

b) Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye 
katılmaya iliĢkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de 
Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir. 

5 - Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 
2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 26’ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen 
belgelerden herhangi birisi. 

6 - 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. 
7 - Erzincan Belediyesine, Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim 

borcu olmadığına dair ihale tarihindeki ay içerisinde alınmıĢ belge. 
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8 - Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi. 
9 - Ġhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz 

edeceklerdir. 
10 - Adli sicil kaydı olmadığına dair belge. 
Madde 5 - Teklifler; idare tarafından belirlenen taĢınmaz malın (arsanın) satıĢ bedeli 

üzerinden 3.003.810,20 TL (ÜçmilyonüçbinsekizyüzonlirayirmikuruĢ)’nin altında olmamak üzere 
verilecektir. 

Madde 6 - Satılacak taĢınmaz malın (arsanın) ödemesi; Ġhale bedeli peĢin yatırılacaktır. 
Madde 7 - Ġhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun 

gibi masraflar tamamen taĢınmaz malı (arsayı) satın alana aittir. 
Madde 8 - Ġhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar ĠĢletme 

Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. Ġhale saatinden sonraki müracaatlar 
dikkate alınmayacaktır. 

Madde 10 - Ġhale ile ilgili Ģartname ĠĢletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 
500.00 TL.(BeĢyüz) karĢılığında temin edilebilir. Teklif verecek kiĢiler, ayrıntılı bilgi için 
Erzincan Belediyesi ĠĢletme Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1118 veya 1119) nolu 
telefondan ulaĢabileceklerdir. 

Madde 11 - Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet Ġhale 
Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 
yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. 

Madde 12 - ĠĢbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satıĢ idari Ģartnamesi hükümleri 
geçerlidir. 

Bilgi Ġçin  : 
Erzincan Belediye BaĢkanlığı ĠĢletme Müdürlüğü 
Bahçelievler Mah.- ERZĠNCAN 
Telefon : 444 9 024 Dahili 1118-1119 Faks : 0446 223 26 31 www.erzincan.bel.tr  
Ġlan olunur. 8212/1-1 

—— • —— 
KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Osmaniye Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Osmaniye Ġli, Merkez Ġlçesi, FakıuĢağı Mahallesinde bulunan, 278 ada 2 parsel numaralı, 

tamamı Hazine adına kayıtlı 4.117,92 m2 yüzölçümlü, kat karĢılığı inĢaat konu edilmek üzere 
yaptırılacak toplam 8.235,84 m2 inĢaat alanlı taĢınmazın üzerine yapılacak kat karĢılığı inĢaat 
oranı toplam konut ve iĢyerleri için ayrı ayrı %34’den az olamaz. Bu oran, arsa paylaĢımında da 
aranılacaktır. 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği 
uyarınca pazarlık usulü ile kat karĢılığı inĢaat ihalesi 10 Ekim 2017 tarihine rastlayan Salı günü 
saat 10.00’da Osmaniye Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında toplanacak 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

SözleĢmenin imzalanması ile birlikte iĢin süresi baĢlamakta olup; ĠĢin süresi Avan proje, 
inĢaata iliĢkin uygulama projeleri, hesap raporları ve zemin etüdünün hazırlanarak ilgili kurum ve 
kuruluĢlara onaylatıp yapı ruhsatının alınması için maksimum 4 (dört) ay, yapı ruhsatının 
alınmasından sonra inĢaat süresi ise maksimum 20 (yirmi) aydır. 

Hazineye ait taĢınmazın (arsa) tahmini bedeli 2.847.294,00 TL olup, geçici teminat tutarı 
854.188,00 TL’dir. 

Ġhaleye katılabilmek için;  
1 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 
2 - Türkiye’de tebligat adresi göstermek, 
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3 - Gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kiĢilerin ise vergi kimlik numarasını 
bildirmeleri, 

4 - Kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi; 
a) Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ ilgisine göre Ticaret 

ve / veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve / veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge, 

5 - Devlet Ġhale Kanununun 26’ncı maddesinde belirtilen değerlerden birinin geçici 
teminat olarak yatırıldığına iliĢkin vezne alındı makbuzu veya banka teminat mektupları, 
(Teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir)  

6 - Ġdareden temin edilecek ―ĠnĢaat Yapım Taahhüt Formu‖nun imzalanarak ekleri ile 
birlikte teslim edilmiĢ olması,  

7 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri; 
a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu 

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri, yetki belgesi ve Ģirket ana sözleĢmesi,  

8 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılacak kiĢinin noter tasdikli 
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

9 - Ġsteklilerin, taahhütlerini zamanında ve gereğince yerine getirip getirmeyeceklerinin 
belirlenebilmesi için;  

a) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumunu gösterir belgeler, 
b) Ġsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilânçosu veya 

bilânçosunun gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eĢdeğer belgeleri, 
c) Ġsteklinin iĢ hacmini gösteren, yapım iĢleri için son 5 (beĢ) yıl içinde yurt içinde ve 

dıĢında kamu veya özel sektörde tahmini bedelin (ihale konusu taĢınmazın tahmini bedeli) en az 
%70’i (tek bir iĢ için) oranında gerçekleĢtirdiği veya %50’si oranında denetlediği ve yahut 
yönettiği idarece kusursuz kabul edilen yapım iĢlerine ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini 
gösteren yetkili merciler tarafından onaylanmıĢ teklif edilen bedelin % 60 oranında iĢ deneyim 
belgesi, benzer iĢe denk sayılacak mühendislik bölümleri (ĠnĢaat Mühendisi, Yüksek ĠnĢaat 
Mühendisi veya Mimar) belgelerin suretlerini, 

Ġhale saatine kadar Komisyon BaĢkanlığına alındı karĢılığında teslim edilmiĢ olması 
zorundadır. 

Ġhale dokümanı Osmaniye Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden 200 TL bedel 
karĢılığı temin edilebilir. ġartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Milli Emlak 
Müdürlüğünde görülebileceği gibi 0 (328) 8261651-8261552 no.lu telefondan bilgi 
edinilebileceği, ayrıca www.milliemlak.gov.tr ve www.osmaniyedefterdarligi.gov.tr adresinden 
öğrenilebilir.   

- Posta ile yapılan baĢvurularda gecikmeler kabul edilmez. 
- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Ġlan olunur. 8038/1-1 
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3 KALEM MAL ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 3 Kalem Mal maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık Usulü 
ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 
a) Adresi : Ġstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 
Kampüsü Beyazıt/ĠSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 
ç) Ġhale Dokümanının Görülebileceği 
    Ġnternet Adresi (Varsa) : - 
2 - Ġhale Konusu Malın: 
 
a) Niteliği, türü Miktarı Ġhale Tarihi Ġhale Saati 

 3 Kalem Mal Alımı: 

Ġhale Kayıt No: 2017/460571 
 29/09/2017 10:00 

1 

2 

3 

ICP-MS  1 Adet 

 ICP-OES  1 Adet 

LASER ABLATĠON (LAZER AġINDIRMA) 1 Adet 
 
b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri: 
b-c-1) Tek parti olarak SözleĢmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2017 tarihine kadar 

Mühendislik Fakültesine teslim edilecektir. 
3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Ġ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/ 
ĠSTANBUL 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin 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 
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması durumunda Ģekil ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen 

iĢ ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci 
mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru 
son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 
Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: ICP-MS, ICP-OES, LASER 

ABLATĠON (LAZER AġINDIRMA) için 
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  
4.3.2. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler: 
Teklif edilen bedelin %50’ sinden az olmamak üzere ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait 

tek sözleĢmeye iliĢkin, yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 
sözleĢme kapsamında gerçekleĢtirilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; ilk ilan 
veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kesin kabul iĢlemleri tamamlanan mal 
alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgesinin sunulması zorunludur. 

Devredilen iĢlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk sözleĢme bedelinin en az %80’inin 
tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kesin kabul 
iĢlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgesi sunulabilir. 
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ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, asgari iĢ deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. 

Ancak, her durumda pilot ortağın iĢ deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iĢ deneyim 

tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iĢ deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 

iĢ deneyim tutarından fazla olması ve asgari iĢ deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması 

Ģartıyla iĢ deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 

karĢılanabilir. Pilot ortağa ait iĢ deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 

diğer ortaklar iĢ deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. 

ĠĢ deneyimini gösteren belgeler; adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer 

iĢlerdeki deneyimini ortaya koyan iĢ bitirme belgesi ile gerçek kiĢilere veya iĢ bitirme belgesi 

düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluĢa gerçekleĢtirilen iĢlere iliĢkin olarak 

Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen belgelerdir. Bu belgeler; 

Bu Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dıĢındaki kamu kurum ve 

kuruluĢlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları ve vakıf yükseköğretim kurumları 

hariç), bedel içeren tek bir sözleĢmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dıĢında gerçekleĢtirilen 

ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer 

alan standart form esas alınarak iĢ bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge, idarenin ilgili birimi 

tarafından hazırlanır ve sözleĢmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına 

gerçekleĢtirilen iĢlerde; sözleĢme ve bu sözleĢmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu 

örneklerin noter, yeminli mali müĢavir, serbest muhasebeci mali müĢavir veya vergi dairesi onaylı 

suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müĢavir, 

serbest muhasebeci mali müĢavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iĢ deneyimini gösteren belgelerdir. 

Bu belgelerin değerlendirilmesinde; özel sektöre gerçekleĢtirilen iĢlerin değerlendirilmesinde 

uygulanan hükümler esas alınır. 

Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren 

belgenin sunulması zorunludur.  

Tüzel kiĢi tarafından sunulan iĢ deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son baĢvuru 

tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kiĢiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iĢ deneyimini gösteren belgeler teminat 

süresi sonuna kadar baĢka bir tüzel kiĢiye kullandırılamaz. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 
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4.3.3.1. Ġstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik Ģartname ile karĢılaĢtırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik Ģartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 

Ģartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaĢeli olarak verilmesi gerekmektedir. 

Önerilen ürünler teknik Ģartnameye uymak zorundadır. Teknik ġartnameye uymayan ürünler 

değerlendirme dıĢı bırakılır. 

4.3.4. SatıĢ sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine iliĢkin belgeler ve taĢıması 

gereken kriterler: 

Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3.5. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına iliĢkin belgeler: 

4.3.5.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.4.1. Benzer iĢ olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleĢtirilen her türlü laboratuvar 

cihazı iĢine ait iĢ deneyim belgesi kabul edilecektir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Ġhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Ġ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/ĠSTANBUL) görülebilir ve 100,00- 

Türk Lirası karĢılığı Ġ.Ü. Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-

Ġstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar Ġ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/ĠSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler ihalesine iĢtirak etmiĢ oldukları her iĢ için teklif edilen bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 8257/1-1 
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GEMĠCĠ DUVAR TAKVĠMĠ YAPTIRILACAKTIR 
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı’nın ihtiyacı olan 250.000 adet duvar (gemici) 

takviminin sayfalarının ve aynasının basımı, yaprakların tel spiral kullanılarak ayna ile 
birleĢtirilmesi iĢi 02 EKĠM 2017 Pazartesi günü Saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale 
edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33   Opera/ANKARA) 
Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir. 

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 50,00.- TL karĢılığında yukarıda belirtilen adresten 
temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 - 80 8258/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Özlenen Değerler Çocuk ve Gençlik Vakfı (ÖZDEGENÇ). 
VAKFEDENLER: Ayfer YASAN, AyĢe PEHLĠVAN, Dilara ATASEVEN, Fatma BĠLĠġ, 

Firdevs TAVUKÇU, Funda AKYOL, Funda TÜMERKAN, Gülsen ATASEVEN, Hanife Azaklı 
VURAN, Hatice PEHLĠVAN, Hatice ÜNAL, Hülya AZAKLI, Ġbrahim PEHLĠVAN, Leyla ġahin 
USTA, Mevlude UÇAR, Nesrin ÇELĠK, Nihal YILDIZ, Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği, 
Piyale ÇĠTĠL, Rahman KILIÇ, Sevgi ġAHBAZ, Sevim ARDAL, Berra ġuleNur KILIÇ, Ziynet 
KIR. 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL 
VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Ġstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/05/2017 tarihli ve E: 2016/475, K: 2017/170 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Kültürel zenginliğimizin, öz değerlerimizin yaĢatılmasına ve dünyaya 
duyurulmasına, evrensel insan hakları, din ve vicdan hürriyetinin yaĢamın her alanında mümkün 
kılınmasına ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Ġstanbul ili Eyüp ilçesi ÜçĢehitler Mah. Mehmet Ali Ağa 
Mevkiinde, 60. Pafta, 225 ada, 23 parsel tapuya kayıtlı, zemin Kat 5 nolu bağımsız bölüm. 

YÖNETĠM KURULU: Gülsen ATASEVEN, Piyale ÇĠTĠL, Sevim ARDAL, Hülya 
AZAKLI, AyĢe PEHLĠVAN. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın 
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları aynı amaçla çalıĢma yürüten bir vakfa veya kuruluĢa 
devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 8253/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Fethiye 1. Ġcra Müdürlüğünün 1999/940 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan 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. 8192/1-1 

————— 
Elazığ 2. Ġdare Mahkemesinin 2017/309 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan 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. 8193/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
31.03.2014 tarih BAY/939-82/33985 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Su Akaryakıt 

LPG Enerji Gıda ĠnĢaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi tarafından iĢletilen akaryakıt 
istasyonunda 17/02/2016 tarihinde yapılan denetimlerde; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli 
çalıĢmadığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 
sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği ve süresi 
içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaĢıldığından Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret 
Anonim ġirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin 
(3) numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 1.026.994-TL tutarında 
idari para cezası karar verilmiĢ ve bu yöndeki 26/04/2017 tarihli ve 7050-18 sayılı Kurul Kararı 
ilgilisine (Merdivenköy Mahallesi Tekkealtı Sokak N0:6/1 D.2 Kadıköy Ġstanbul ve Soğanlık 
Esentepe Mah. Cevizli E5 Güney Yanyol No:25/94 Kartal Ġstanbul adreslerine) gönderilmesine 
rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.026.994-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 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 bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili Ġdare 
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. 8186/1/1-1 

————— 
31.03.2014 tarih BAY/939-82/33985 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Su Akaryakıt 

LPG Enerji Gıda ĠnĢaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi tarafından iĢletilen akaryakıt 
istasyonunda 02/10/2015 tarihinde yapılan denetimlerde; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli 
çalıĢmadığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 
sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği ve süresi 
içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaĢıldığından Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret 
Anonim ġirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin 
(3) numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 972.717-TL tutarında 
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢ ve bu yöndeki 04/05/2017 tarihli ve 7060-38 sayılı 
Kurul Kararı ilgilisine (Merdivenköy Mahallesi Tekkealtı Sokak N0:6/1 D.2 Kadıköy Ġstanbul ve 
Soğanlık Esentepe Mah. Cevizli E5 Güney Yanyol No:25/94 Kartal Ġstanbul adreslerine) 
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717-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 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 
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Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili Ġdare 
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.  8186/2/1-1 

————— 
Ulus Vergi Dairesinin 3940450766 sayılı mükellefi Gerkim Boya Yapı Mal. Kim. Mad. 

Taah. Nak. Ele. Amb. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin, 22/05/2015 tarih 033-B/02 sayılı Sonradan 
Kontrol Raporu, 18/06/2013 tarih 2013-A-1692/25-39 sayılı Vergi Tekniği Raporu (2009-2010-
2011 dönemleri 2012 yılına iliĢkin tespitler de içermektedir.) ve 18/06/2013 tarih 2013-A-
1692/31 (2011 dönemi), 40 (2012 dönemi), 43 sayılı Vergi Ġnceleme Raporları çerçevesinde 
2009-2010-2011-2012 yıllarında lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunduğunun tespit edilmesinin 
5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına aykırılık teĢkil ettiği ve süresi 
içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaĢıldığından Gerkim Boya Yapı Mal. Kim. Mad. 
Taah. Nak. Ele. Amb. San. ve Tic. Ltd. ġti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
2’nci fıkrasının (a) bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 
2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 815.555-TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢ ve bu yöndeki 24/05/2017 tarihli ve 
7094-46 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Saray Mah. Keresteciler San. Sit. Bekiradıbelli Bulvarı 
Kapı No:5 Kahramankazan Ankara) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555-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 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 bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili Ġdare 
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.  8186/3/1-1 

————— 
Çalören Kasabası Altı Mh. Bağlar Mevkii 22. Km. (Pafta: 8 Ada: - Parsel: 719) 

ġereflikoçhisar / ANKARA" adresinde, 19/09/2012 tarih ve BAY/939-82/31517 numaralı 
istasyonlu bayilik lisansı (31.07.2013 Tarih ve 26684 Sayılı Olur ile sona erdirilmiĢtir) 
kapsamında faaliyet gösteren ġeyhmus ÇAPLIK'ın iĢlettiği akaryakıt istasyonunda 14/04/2013 
tarihinde yapılan denetimde kaçak akaryakıt satmak amacıyla lisansına esas teĢkil eden belgelerde 
belirlenenlere aykırı tank, düzenek veya ekipman bulundurduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırılık teĢkil ettiği ve süresi 
içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaĢıldığından ġeyhmus ÇAPLIK hakkında, 5015 
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca 
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belirlenen 1.000.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına 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 baĢvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 
19’uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil iĢlemlerini durdurmayacağına karar verilmiĢ ve 
bu yöndeki 15/06/2017 tarihli ve 7131-21 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Pazarköy Alancık 1 1/1 
Yenice Çanakkale ve Yeni Mah. Eski Belediye Binası No:26/1 Kızıltepe Mardin adreslerine) 
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.000,-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 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 ilgili 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 ve bu fiil için verilen idari 
para cezasına karĢı yargı yoluna baĢvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci 
fıkrası uyarınca tahsil iĢlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  8186/4/1-1 

————— 
Kurul’un 07.07.2017 tarih ve 7178-43 sayılı Kararı ile ; 11/09/2014 ve 24.03.2016 (Ġlk 

denetimin tamamlanması amaçlı) tarihlerinde 21.09.2007 tarihli ve LPG-BAY/941- 54/06996 
numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı sahibi Ali Mert-Mrt Petrol Akaryakıt Ġstasyonu'nun "Yavuz 
Selim Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Caddesi No:52 MERKEZ - KAHRAMANMARAġ" 
adresinde yapılan denetimlerde tespit edildiği üzere (Tutanak: B-143648 - B-278958) istasyonda 
sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıĢtırılmamasına iliĢkin olarak 03.03.2017 tarih 
ve 10533 sayılı BaĢkanlık Makamı oluru uyarınca açılan soruĢturma kapsamında konu, Kurul 
tarafından değerlendirilerek hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢ olup, 
hakkınızda verilen Kararın örneği yazımız ekinde gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

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 T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler 
ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001 5800 7292 
2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları 
(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 
18 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 edileceğinin 
hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası yarınca ilanen tebliğ edilir.  8186/5/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
EÜ/2255-6/1552 numaralı elektrik üretim lisansı sahibi Eres Enerji Üretimi Sanayi 

Ticaret Anonim ġirketi’nin Kuruma ilerleme raporu sunma yükümlülüğünü yerine getirmemesi 
nedeniyle Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümleri ve 12.01.2017 
tarihli ve 6864-1 sayılı Kurul Kararı uyarınca 10.04.2017 tarihli ve 16845 sayılı BaĢkanlık 
Makamı Olur'u ile hakkında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ olup aynı Yönetmeliğin 18 inci 
maddesi uyarınca düzenlenen 18.05.2017 tarihli ve 628 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma 
alınmak üzere ġirket’e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Konu hakkındaki yazılı savunmanın ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  8186/6/1-1 

————— 
Kurulun 07.07.2017 tarih ve 7178-30 sayılı kararı ile Çakır köy Merkez No:153 (Ada:- , 

Pafta:65, Parsel:4425) Ġzmit Çakır köyü KOCAELĠ adresinde 09.12.2010 LPG-BAY/941-
54/10995 sayılı lisans kapsamında faaliyet yürüten GRC PETROL HAF. NAK. ĠNġ. TUR. GIDA 
TEKS. TAAH. SAN. TĠC. LTD. ġTĠ’ne ait LPG otogaz istasyonunda 27.11.2015 tarihinde 
yapılan denetimde LPG Sorumlu Müdür Belgesinin ibraz edilememesi, dolayısıyla söz konusu 
istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi 
sebebiyle 5307 sayılı Kanun’un ―Ġdari para cezaları‖ baĢlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının c 
bendi ile 5307 sayılı Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 
Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 83.839,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 83.839-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), 
Bahçelievler / Ankara ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 
0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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 edileceğinin 
bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  8186/7/1-1 

————— 
Kurul, 24/05/2017 tarihli ve 7094-12 sayılı Kararı ile "Mahmutlu Mahallesi Kadirli 

Caddesi No: 413 Kozan/ADANA" adresinde mukim, 24/03/2005 tarihli ve BAY/467-318/10135 
(lisansı 29/09/2011 tarihli ve 4535 sayılı BaĢkanlık Olur'u ile iptal edilmiĢtir.) sayılı bayilik 
lisansı sahibi Hilal Petrol Gübre Tarım Değirmen Gıda Otomotiv Nakliyat Taahhüt Sanayi ve 
Ticaret Limited ġirketi'nin akaryakıt istasyonunda 26/07/2007 tarihinde yapılan denetimde tespit 
edildiği üzere, yeterli Ģart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere 
aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve dağıtıcısı haricinde menĢei belli olmayan akaryakıt ikmal etmesi 
nedeniyle hakkında 24/11/2009 tarihli ve 2322/8 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para 
cezasının DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulu'nun E:2015/1004, K: 2015/2633 sayılı kararı 
―savunma istem yazısının usule aykırı olarak tebliğ edilmesi‖ gerekçesi çerçevesinde iptal 
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edilmesi üzerine 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 Hilal Petrol Gübre Tarım 
Değirmen Gıda Otomotiv Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi nezdinde 
17.03.2016 tarihli ve 6161-24 sayılı Kurul Kararı kapsamında hazırlanan 15/04/2016 tarihli ve 
585 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiĢ olup; süresinde 
savunma yapmayan Hilal Petrol Gübre Tarım Değirmen Gıda Otomotiv Nakliyat Taahhüt Sanayi 
ve Ticaret Limited ġirketi hakkında, akaryakıt istasyonunda yeterli Ģart ve seviyede ulusal marker 
içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 120.000,- TL 
tutarında ayrıca dağıtıcısı dıĢında menĢei belli olmayan akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası 
uyarınca 70.000,-TL tutarında olmak üzere toplam 190.000,-TL idari para cezası uygulanmasına 
karar vermiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 190.000,-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 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.  8186/8/1-1 

————— 
Kurul 20/07/2017 tarihli ve 7196-12 sayılı Kararı ile, Kılınçarslan Köyü Antalya Yolu 

Üzeri SinanpaĢa Afyonkarahisar adresinde mukim13.04.2006 tarih ve BAY/721-115/16733 sayılı 
bayilik lisansı sahibi Fidan Akaryakıt Turizm Dinlenme Tesisleri Sanayi Ve Ticaret Limited 
ġirketi’nin 2013 ve 2014 yıllarında dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi 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 Fidan Akaryakıt Turizm Dinlenme Tesisleri 
Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 11/04/2017 tarihli ve 17103 sayılı BaĢkanlık Oluru 
kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 13.04.2017 tarihli ve 466 sayılı 
SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; mevzuata aykırı 
durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak 
durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde 
kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Fidan Akaryakıt Turizm 
Dinlenme Tesisleri Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 
Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 
72.751,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751,-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.  8186/9/1-1 

————— 
Kurul 20/07/2017 tarihli ve 7196-20 sayılı Kararı ile, GaziosmanpaĢa Mah. Ankara Cad. 

No:112/58 GölbaĢı Ankara adresinde mukim 17.09.2010 tarihli ve BAY/939-82/28263 sayılı 
bayilik lisansı sahibi Söğütlü Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Nakliyat Otomotiv ĠnĢaat Hafriyat 
Turizm Metal Sanayi Ticaret Limited ġirketi’nin dağıtıcısı Opet Petrolcülük Anonim ġirketi’nin 
Ģikayeti üzerine akaryakıt istasyonunda 11.06.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği 
üzere otomasyon sisteminin çalıĢmaması 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 Söğütlü Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Nakliyat Otomotiv ĠnĢaat Hafriyat 
Turizm Metal Sanayi Ticaret Limited ġirketi hakkında 10/04/2017 tarihli ve 17017 sayılı 
BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 14.04.2017 tarihli ve 473 
sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; mevzuata 
aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak 
durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde 
kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Söğütlü Petrol Ürünleri 
Madeni Yağlar Nakliyat Otomotiv ĠnĢaat Hafriyat Turizm Metal Sanayi Ticaret Limited ġirketi 
hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol 
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 
Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 72.751,-TL idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751,-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.  8186/10/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
11/07/2017 tarihli ve 30337 sayılı BaĢkanlık Oluru ile 20.10.2011 tarih ve 3470-162 sayılı 

Kurul Kararının Mahkeme Kararları ile zorunlu mali sigorta açısından kısmen iptal edilmesi 
nedeniyle, Bahçelievler Mah. Ġpekyolu Üzeri No:20B Kızıltepe Mardin adresinde mukim, 
21.03.2005 tarihli ve BAY/463-116/08751 sayılı bayilik lisansı sahibi Hayderoğulları Petrol 
Ürünleri Gıda Tarım Turizm ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin denetim tarihi 
23.04.2009 tarihi itibariyle sigorta yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 4 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendine ve 15 inci 
maddesine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol 
Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğin 5 inci maddesine aykırı hareket 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 
Hayderoğulları Petrol Ürünleri Gıda Tarım Turizm ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi 
hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ, mevzuata aykırı durumun 15 gün 
içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya 
doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve 
yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 17.07.2017 
tarihli ve 819 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 
rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  8186/11/1-1 

————— 
08/03/2017 tarihli ve 11378 sayılı BaĢkanlık Olur’u ile 04.06.2013 tarihli ve DAĞ/4433-

1/32743 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim 
ġirketi’nin, ―Devlet Karayolu Üzeri Ketenıslah Mevkii (Ada:-, Pafta:-, Parsel:-) Kızılcaköse Köyü 
Ünye/ORDU‖ adresinde kurulu olan ve BAY/939-82/21375 sayılı bayilik lisansı kapsamında 
faaliyet gösteren Gopet Petrol Ürünleri Pazarlama TaĢıma ve Sanayi Limited ġirketi ile olan 
bayilik sözleĢmesini 22/12/2014 tarihinde feshettiğini Kuruma bildirmemesinin 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 
fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin (o) bendine aykırı olduğu 
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 ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-
3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret 
Anonim ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 20 nci madde 
kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 
gereğince düzenlenen 24/07/2017 tarihli ve 846 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak 
üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  8186/12/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
EÜ/1546-2/1128 numaralı elektrik üretim lisansı sahibi Ernanur Elektrik Üretim Ltd. 

ġti.’nin Kuruma ilerleme raporu sunma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Elektrik 
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümleri ve 12.01.2017 tarihli ve 6864-1 sayılı 
Kurul Kararı uyarınca 10.04.2017 tarihli ve 16845 sayılı BaĢkanlık Makamı Olur'u ile hakkında 
soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ olup aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca 
düzenlenen 22.05.2017 tarihli ve 636 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 
ġirket’e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Konu hakkındaki yazılı savunmanın ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  8186/13/1-1 

————— 
EÜ/4108-12/2466 numaralı elektrik üretim lisansı sahibi Karenerji Enerji Yatırımları 

Elektrik Üretim Anonim ġirketi’nin Kuruma ilerleme raporu sunma yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi nedeniyle Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve 
SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi 
hükümleri ve 12.01.2017 tarihli ve 6864-1 sayılı Kurul Kararı uyarınca 10.04.2017 tarihli ve 
16845 sayılı BaĢkanlık Makamı Olur'u ile hakkında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ olup 
aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca düzenlenen 28.04.2017 tarihli ve 529 sayılı 
SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ġirket’e gönderilmesine rağmen tebliğ 
edilememiĢtir. 

Konu hakkındaki yazılı savunmanın ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  8186/14/1-1 

————— 
Kurul’un 13/07/2017 tarihli ve 7187-14 sayılı kararı ile; ―Barbaros Mahallesi No:153/1 

Ġzmir Ankara Asfaltı - Ahmetli-MANĠSA" adresinde faaliyet gösteren 15.08.2014 tarihli ve 
BAY/939-82/34558 (06.01.2015 tarihli 290 sayılı karar ile sonlandırılmıĢtır) sayılı bayilik lisans 
sahibi Kaya Tur Petrol Ürünleri, ĠnĢaat, TaĢımacılık, Otomotiv, Dağıtım, Pazarlama Sanayi Ġç ve 
DıĢ Ticaret Limited ġirketi'ne ait akaryakıt istasyonunda 16.09.2014 tarihinde yapılan denetimde 
tespit edilen faturası ibraz edilen dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali yapması 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 mezkur lisans sahibi hakkında 23/03/2017 
tarihli ve 14437 sayılı BaĢkanlık Olur'u mucibince düzenlenen 04/05/2017-559 sayılı SoruĢturma 
Raporu ile istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi BaĢkanlığı’nın konuya iliĢkin görüĢü 
Kurulca değerlendirilmiĢ olup lisans sahibi hakkında bayisi olduğu dağıtıcı haricinde iki adet 
farklı bayilik lisansı sahibinden akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve ―Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 
Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ hükümleri gereğince 
belirlenen 72.751,-TL tutarındaki miktarın her bir bayi için ayrı ayrı uygulanmak üzere toplamda 
145.502,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 145.502,-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. 
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(VakıfBank), Bahçelievler/Ankara ġubesi 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 Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 8186/15/1-1 

————— 
02/03/2017 tarihli ve 10268 sayılı BaĢkanlık Oluru ile Ramazan POLAT-ġirin Polat 

Petrol Ġstasyonu’nun Zengen Kasabası Ġnönü Mah. E-90 Karayolu Kenarı No:19 (Pafta No. M32, 
Parsel No. 1361) Ereğli/KONYA adresinde 12.08.2011 tarih ve BAY/939-82/29891 sayılı bayilik 
lisansı ile faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 25/04/2012 yapılan denetimde sırasında tespit 
edilen hususlardan istasyonda vaziyet planı haricinde gizli yer altı tankı bulundurmak fiilinin 
5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin 
üçüncü ve dördüncü fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) 
bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırılık teĢkil ettiği ve istasyonda 
bulunan gizli tanktan alınan numunelere iliĢkin TÜBĠTAK MAM tarafından düzenlenen 
1220P00477003 sayılı analiz raporuna göre; tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek 
ürünlerin istasyonda bulundurmasının; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) 
bendine aykırılık teĢkil etmesi hususlarının 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 ve 12/01/2017 tarihli ve 
6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca Ramazan POLAT-ġirin Polat Petrol Ġstasyonu 
nezdinde doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 
gereğince düzenlenen 14/03/2017 tarihli ve 359 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak 
üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  8186/16/1-1 

————— 
05.12.2014 tarih ve BAY/939-82/34928 sayılı bayilik lisansı alan ve fakat söz konusu 

lisansı 22.04.2016 tarihinde sona erdirilen Mustafa KOCAASLAN'ın, lisansının yürürlükte 
olmadığı 2013 yılında lisanssız akaryakıt satıĢı yapmasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırı 
olması nedeniyle adı geçen Ģahsa iliĢkin düzenlenen 24/01/2017 tarih ve 131 sayılı soruĢturma 
raporu ve Denetim Dairesi BaĢkanlığının konuya iliĢkin görüĢünü değerlendiren Kurul, 
29/03/2017 tarih ve 7001-13 sayılı kararı ile Mustafa KOCAASLAN hakkında 70.000-TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine yetkili Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 
cezasının tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 



20 Eylül 2017 – Sayı : 30186 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 

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 Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.  8186/17/1-1 

————— 
09/06/2017 tarihli ve 26247 sayılı BaĢkanlık Olur'u ile; 21.11.2007 tarih ve BAY/939-

82/23348 sayılı bayilik lisansı kapsamında Ilıca Mahallesi Çataltepe Mevkii Süleyman Demirel 
Caddesi No:35/A AlaĢehir / Manisa adresinde faaliyet gösteren Serenler Akaryakıt Sarrafiye 
Otomobil Tarım Aletleri Nakliye Zirai Ġlaç ĠnĢaat Malzemeleri ĠnĢaat Gıda ve Ġhtiyaç Maddeleri 
Tekstil Turizm TaĢımacılık Restaurant Besicilik Dericilik Su Ürünleri Maden Ocakları Sanayi ve 
Ticaret Limited ġirketi’nin 06.04.2011 tarihinde, marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik 
düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunduğunun ve akaryakıta tağĢiĢ 
ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri kattığının TÜBĠTAK Marmara AraĢtırma 
Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait numunelere iliĢkin M-11/809 numaralı analiz raporu ile 
tespit edilmiĢ olması nedeniyle uygulanan idari para cezasına iliĢkin 20.12.2011 tarihli ve 
3565/60 sayılı Kurul kararının DanıĢtay 13. Dairesi BaĢkanlığının E:2012/1139, K:2013/3345 
sayılı kararıyla "savunma yazısının usule aykırı tebligatının yapılması nedeniyle" iptal edilmesi 
sonrasında kararda belirtilen gerekçe çerçevesinde 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 mezkur lisans sahibi hakkında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. 

BaĢkanlık Olur’u kapsamında 13/06/2017-745 sayılı soruĢturma raporu düzenlenmiĢ ve 
söz konusu raporda ―21.11.2007 tarih ve BAY/939-82/23348 sayılı bayilik lisansı kapsamında 
Ilıca Mahallesi Çataltepe Mevkii Süleyman Demirel Caddesi No:35/A AlaĢehir / Manisa 
adresinde faaliyet gösteren Serenler Akaryakıt Sarrafiye Otomobil Tarım Aletleri Nakliye Zirai 
Ġlaç ĠnĢaat Malzemeleri ĠnĢaat Gıda ve Ġhtiyaç Maddeleri Tekstil Turizm TaĢımacılık Restaurant 
Besicilik Dericilik Su Ürünleri Maden Ocakları Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin ulusal 
marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt 
ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) 
bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci 
maddesinin (d) ve (f) bentlerine; akaryakıt istasyonunda akaryakıtı tağĢiĢ etmesinin 5015 sayılı 
Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 
38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teĢkil ettiği netice ve kanaatine varıldığı 
kayıt altına alınmıĢtır. 

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 8186/18/1-1 
————— 

Boğacık Köyü, Köyaltı ÇORUM adresinde faaliyette bulunmak üzere 03.09.2009 tarihli 
ve LPG-BAY/941-54/09472 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi Sofoğlu Gıda Maddeleri Sanayi ve 
Ticaret Limited ġirketi’ne ait tesiste 11.08.2015 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen 
nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" 
baĢlıklı 17 Ġnci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler 
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Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 
inci maddesi hükümleri ve 10/05/2017 tarih ve 21641 sayılı BaĢkanlık Olur’u uyarınca yapılan 
soruĢturma sonucunda tanzim edilen 29/05/2017-698 sayılı soruĢturma raporu savunma alınmak 
üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu soruĢturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde 
giderilmesi aksi halde, piyasa faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin 
geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 
Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın 
tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi 
içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur.  8186/19/1-1 

————— 
Kurul, 15.06.2017 tarih ve 7131-19 sayılı Kararı ile ―D-100 Karayolu Üzeri Karaağaç 

Mevkii BOLU" adresinde mukim, 06.07.2007 tarihli ve BAY/939-82/22477 (lisansı 26.09.2011 
tarihinde iptal edilmiĢtir.) sayılı bayilik lisansı sahibi Tepe Madencilik ĠnĢaat Nakliye Petrol 
Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin 30.06.2008 tarihi itibariyle sigorta yaptırmak 
yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 08.04.2010 tarih ve 2516-100 sayılı Kurul Kararı 
ile hakkında uygulanan idari para cezasının, DanıĢtay 13. Dairesinin E:2010/2633, K:2013/1211 
sayılı kararıyla ―dava konusu fiilin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte 
göz önünde bulundurulduğunda, Kanunda öngörülen üst sınırdan idari para cezası verilmesinde 
hukuka uygunluk görülmediği‖ gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine 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 Tepe Madencilik ĠnĢaat Nakliye Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited 
ġirketi nezdinde 22.03.2017 tarihli ve 14039 sayılı BaĢkanlık Olur’u kapsamında hazırlanan 
03/04/2017 tarihli ve 419 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiĢ 
olup süresinde savunma yapmayan Tepe Madencilik ĠnĢaat Nakliye Petrol Ürünleri Sanayi ve 
Ticaret Limited ġirketi hakkında, denetim tarihi olan 30.06.2008 tarihi itibariyle Tehlikeli 
Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesini yaptırma 
yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı 
Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri 
gereğince 200,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 200,-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.  8186/20/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 ANKARA 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8170/1-1 
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Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8268/1-1 
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Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 
 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Ġdari Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Ġl/Ġlçe Merkez 

Adresi 
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü 
Kayalı YerleĢkesi 
Merkez/Kırklareli 

Tel-Faks 288 212 96 80 

Posta Kodu 39100 E-Mail imidb@klu.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Müslüm YILDIRIM  

Adresi 
Cumhuriyet Mah. Ġnönü Cad. 
Huzur Sitesi F Blok No: 21F/2 
Merkez/Kırklareli 

 

T.C. Kimlik No. 13119005910  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Kırklareli Bakkal ve Perakende 
Esnaf Odası BaĢkanlığı 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 39/41581  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KĠK 

(  ) 
b-4735 
KĠSK 

(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8261/1-1 



Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 20 Eylül 2017 – Sayı : 30186 

 

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 
 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  
Adı Ġdari Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Ġl/Ġlçe Merkez 

Adresi 
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü 
Kayalı YerleĢkesi 
Merkez/Kırklareli 

Tel-Faks 288 212 96 80 

Posta Kodu 39100 E-Mail imidb@klu.edu.tr 
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Kom. Kimya Tah. Cafe 
Rest. Gıda Koz. Tektsil 
San. ve DıĢ Tic. Ltd. ġti 

Sevgi ÇELĠK  
(ġirket Müdürü) 

Mustafa ÇELĠK  
(ġirket Müdür Vekili 
SözleĢme Ġmzalayan) 

Adresi 

KarakaĢ Mah. Ġstiklal 
Cad. Özel Ġdare ĠĢ 
Merkezi Zemin Kat 
No:4 Merkez/Kırklareli 

Muhittin Mah. ġehit 
Arman Galata Sokağı 
Özkan Blok No: 13 
D:17 Çorlu/Tekirdağ 

Kazimiye Mah. 
Dadaloğlu 3. Sok. 
Metro Kent E/Blok 
No:6E-15                
Çorlu Tekirdağ 

T.C. Kimlik No. 
 

58648157464 58651157390 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

5750451188   

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Kırklareli Ticaret ve 
Sanayi Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 3897   
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KĠK 

(  ) 
b-4735 
KĠSK 

(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 
Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 
Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8260/1-1 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent kadrolarına 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. Maddesine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

BAġVURU ĠġLEMLERĠ: 
Doçent kadrosu için, baĢvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen 

Ģartlar ile baĢvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; ÖzgeçmiĢlerini, 
1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve 
Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini 
bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora 
çalıĢmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da 
ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.  

Son baĢvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. 
Müracaatlar Ģahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan baĢvurular 
kabul edilmeyecektir. (YurtdıĢından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin 
alınmıĢ olması gerekmektedir.) 

 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ/ANABĠLĠM DALI 
KADRO 
UNVANI ADET 

Ġktisadi ve Ġdari 
Bilimler Fakültesi 

Ġngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler 
Bölümü - Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Doçent 1 

Ġlan olunur. 8255/1-1 
—— • —— 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıda belirtilen kadroya 
öğretim üyesi alınacaktır. 

 

Fakülte 
Bölüm/ 
Program Unvan 

Kadro 
Sayısı Aranan Kriterler 

Sosyal ve 
BeĢeri 

Bilimler 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi 
Lisans 

Programı 
Prof. Dr. 1 

Siyaset teorisi, karĢılaĢtırmalı 
siyaset; sosyal bilimlerde 
metodoloji ve sosyal politika 
alanlarında ders verme tecrübesi 
olması ve ilgili alanlarda yayın 
yapmıĢ olması gerekmektedir. 

 
Ġlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr adresinde yer almaktadır. 
 8218/1-1 
Kadir Has Üniversitesinden: 

ĠġLETME FAKÜLTESĠNE ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 
Üniversitemiz ĠĢletme Fakültesi, ĠĢletme Bölümü’nde mevcut 1 (bir) adet Profesör 

kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nde 
öngörülen koĢullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik 
Personel Ġstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları 
yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. Ġlana konu olan 
kadrolar tam zamanlıdır. 
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Aranan ġartlar: 
1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre Profesör 

atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak, 
2 - Konusunda saygın dergilerde (SCI-EXP, SSCI, AHCI) yayınlarının bulunuyor olması, 
3 - Doktora derecesini ĠĢletme-Pazarlama alanında almıĢ olmak.  
4 - Bu kadroya profesör olarak atanabilme kriterlerini sağlayanlar baĢvuru yapabilir. 
Adayların KHAS Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki 

sıralamaya uygun hazırladıkları (6 takım) bilimsel dosyaları ve aĢağıda listesi verilen evrakların 
bulunduğu baĢvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel 
Dairesi 34083-Cibali/ĠSTANBUL adresine ilan baĢvuru süresi içinde baĢvuruda bulunmaları 
gerekmektedir. 

Adayların baĢvuru dosyasında bulunacak belgeler: 
1 - Öğretim üyesi baĢvuru dilekçesi, 
2 - ÖzgeçmiĢ (YÖK formatlı), 
3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde 

yayınlanan KHAS Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-1 ve Ek-2 
tabloları, 

Ek-1: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak. 
Ek-2: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak. 
4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları 
yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 
onaylanmıĢ olması Ģarttır. 

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge 
6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.  
BaĢvuru dosyasında eksik belge olması halinde baĢvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.  
BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 
(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) 
 

Birimi Bölümü 
Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

ĠĢletme 
Fakültesi 

ĠĢletme Prof. Dr. 1 (bir) 

Pazarlama, Lojistik ve Teknoloji 
EtkileĢimi, Tüketici DavranıĢları, MüĢteri 
ĠliĢkileri Yönetimi, Uluslararası Pazarlama 
konularında bilimsel araĢtırmalar yapmak 
ve bu konularda en az 5 yıl süre ile ders 
vermiĢ olmak gerekmektedir. 

 
BaĢvuru adresi: 
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampüsü 
Personel Dairesi 
34083-Cibali/ĠSTANBUL 8269/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil) 80 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2017/10728 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Saint Vincent ve Grenadinler

Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması
Hakkında Karar

2017/10733 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanması Hakkında Karar

2017/10741 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Portekiz Cumhuriyeti
Adalet Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanması
Hakkında Karar

2017/10744 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burundi Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı
Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında
Karar

2017/10745 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilik veya Konsolosluk
Mensuplarının Aile Fertlerinin Gelir Getirici İşlerde Çalışmaları
Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI
2017/10718 Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin

Karar

YÖNETMELİKLER
— Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
— İbn Haldun Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 6/7/2017 Tarihli ve 2014/17141 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 19/7/2017 Tarihli ve 2014/9962 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


