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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             8 Şubat 2013
       69471265-305-1484

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Şubat 2013 tarihinde Pakistan’a gidecek olan
Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla
arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   8 Şubat 2013
     B.01.0.KKB.01-06-31-108

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 8/2/2013 tarihli ve 69471265-305-1484 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Şubat 2013 tarihinde Pakistan’a gidecek olan
Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             8 Şubat 2013

       69471265-305-1519

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Genel Kurul Toplantısı’na katılmak üzere; 9 Şubat 2013

tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in

dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın

vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   8 Şubat 2013

     B.01.0.KKB.01-06-32-109

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 8/2/2013 tarihli ve 69471265-305-1519 sayılı yazınız.

            Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Genel Kurul Toplantısı’na katılmak üzere, 9 Şubat 2013

tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in

dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın

vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin

gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu,

önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetlerin, hizmete

erişim kolaylığı esasıyla bir arada ve gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler,

üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği içinde sunulduğu, Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet merkezlerinin, kuruluş ve işleyişine, yürütecekleri

hizmetlere ilişkin usul ve esaslar ile merkezde çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluk-

larını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal

hizmet merkezlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi

ile 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alan taraması: Kurum, kuruluş ve kişilerden gelen bilgiler de dikkate alınarak sosyal

hizmet faaliyet ve uygulamalarından yararlanacak aile ve bireylerin tespiti ile sosyal sorunların

analizi amacıyla gerçekleştirilen veri ve bilgi toplama faaliyetini,

b) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını,

c) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

ç) Hizmet bölgesi: Sosyal hizmet merkezinin sorumlu olduğu alanı,

d) İl müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğünü,

e) İl müdürü: Aile ve Sosyal Politikalar il müdürünü,

f) Komisyon: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda çalışan sosyal hizmet

komisyonunu,

g) Merkez: Sosyal hizmet merkezini,

ğ) Müdür: Sosyal hizmet merkezi müdürünü,
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h) Müdür yardımcısı: Sosyal hizmet merkezi müdür yardımcısını,

ı) Risk haritası: Alan taraması ile elde edilen ve paydaş kurumlardan sağlanan veri ve

bilgilere dayalı olarak oluşturulan ve sosyal hizmet desteği sağlanmasını gerektiren konular

bakımından sosyal risklerin; konular, gruplar ve yerleşim alanları itibarıyla ayrı ayrı gösteril-

diği, puanlama usul ve esasları kılavuz ile belirlenen ve merkez tarafından her yıl güncellenen

haritayı,

i) Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji,

çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren

kurumlardan mezun meslek mensuplarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezlerin Kuruluş Esasları, Hizmet İlkeleri ve Görevleri

Merkezlerin kuruluş esasları

MADDE 5 – (1) Her ilde en az bir merkez kurulur.

(2) İl ve ilçelerde birden fazla kurulacak merkez sayısı ilin tüm yerleşim birimlerini

kapsayacak şekilde hizmet bölgelerine ayrılarak belirlenir. Hizmet bölgesi, hizmet bölgesi kap-

samına alınabilecek ilçe veya ilçelerin coğrafi konumu, ulaşım imkânları ve ulaşılabilecek en

yakın merkeze uzaklık, sosyal ve demografik yapısı ile hizmetin sunumunda işbirliği yapıla-

bilecek kurum ve kuruluşların varlığı gibi hususlar ile valiliğin görüşü dikkate alınarak Ba-

kanlık tarafından belirlenir.

(3) Merkezler Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakan onayı

ile ilgili yıl bütçesine bu amaçla tefrik edilen ödenek tutarı dikkate alınarak kurulur. Kuruluş

onayında, merkezin yeri ve sorumlu olduğu hizmet bölgesi belirtilir.

(4) Merkezlerin hizmete erişim açısından kolaylık sağlayacak yerleşim alanlarında ve

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal hizmet kuruluşlarından bağımsız kendi hizmet bi-

nalarında hizmet sunması esastır.

(5) Merkezler ihtiyaç duyulması halinde sunulacak hizmetlere erişim kolaylığı sağlamak

amacıyla hizmetlerini, il müdürlüğünün gerekçeli raporu, valinin teklifi ve Bakanlığın onayı

ile birden fazla binada yürütebilirler. Ek hizmet binasının giderleri bağlı olduğu merkezin öde-

neğinden karşılanır, personel ve sorumlulukları müdür tarafından belirlenir.

Hizmet ilkeleri

MADDE 6 – (1) Merkezlerdeki hizmet sunumunda, esas alınacak ilkeler şunlardır:

a) Birey, aile ve toplumun ihtiyaçları esas alınır.

b) Sorunların yerinde tespiti ve çözümü esastır.

c) Hizmetler, sosyal sorunları çözmeyi ve sosyal riskleri azaltmayı amaçlar.

ç) Hizmet politikalarının belirlenmesinde alan tarama analizleri dikkate alınır.

d) Hizmet modellerinin tespitinde, hizmet bölgesinin sosyal, ekonomik ve kültürel ya-

pıları dikkate alınır.

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                   9 Şubat 2013 – Sayı : 28554

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4



e) Merkezde, birey ve ailenin kendi başına sorun çözme kapasitesi ve sosyal refahını

artırmaya yönelik önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilir.

f) Hizmetin planlanması ve sunumunda paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.

g) Toplumun bilgi ve farkındalığını artırmaya yönelik eğitim, kültür, sanat ve benzeri

alanlarda faaliyetler yapılır.

ğ) Hizmetler, merkezin sorumlu olduğu hizmet bölgesinin tümünü kapsar.

h) Hizmet sunumu ve önceliklerin belirlenmesi risk esaslı olarak yapılır.

Merkezlerin görevleri

MADDE 7 – (1) Merkezlerin görevleri şunlardır:

a) Aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet

faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar ara-

sında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

b) Çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; çocuklara ve gençlere

yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile

gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

c) Kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde

yararlanmalarını sağlamak üzere; kadınlara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu

alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinas-

yonu sağlamak.

ç) Engellilerin ve yaşlıların toplumsal hayata etkin biçimde katılmalarını sağlamak üze-

re; engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu

kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

d) Şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda

ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağ-

lamak.

e) Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim,

danışmanlık ve sosyal ekonomik desteklerle güçlendirmek.

f) Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç birey ve ailelerin tespit edilmesini, destek-

lenmesini ve gerekli hizmetlere yönlendirilmesini sağlamak.

g) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından

yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerinin, Bakanlıkça belirlenen ilke, usul ve standartlar çerçe-

vesinde inceleme ve denetimini yapmak.

ğ) Sosyal hizmet faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri, Bakanlıkça

merkezî bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek.

h) İllerde ilk kabul birimlerinin ve şiddet önleme ve izleme merkezlerinin bulunmadığı

yerlerde bu merkezlerin faaliyetlerini yürütmek.

ı) Birey ve ailelere yönelik eğitsel faaliyet ve projeler yürütmek, konferans, seminer ve

benzeri etkinlikler düzenlemek; kültür ve sanat faaliyetlerini gerçekleştirmek.
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i) Alan taramasında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve bunları ilgili uygulayıcı ku-

rum ve kuruluşlara aktararak hizmetlerin geliştirilmesine ve yeni hizmet modellerinin oluştu-

rulmasına yardımcı olmak.

j) Bakanlıkça verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Hizmet Komisyonunun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri,

Karar Alma Süreçleri

Sosyal hizmet komisyonu oluşturulması

MADDE 8 – (1) Komisyon, müdür veya müdür tarafından görevlendirilen yardımcı-

sının başkanlığında, merkezde çalışan farklı birim ve branşlardaki personelden oluşturulur.

(2) Komisyon, müdürün teklifi ve il müdürünün onayı ile başkan dâhil en az üç, en

fazla yedi kişiden oluşturulur. Komisyona asil üye sayısını aşmamak üzere yedek üye görev-

lendirilir.

(3) İhtiyaç halinde birden fazla komisyon oluşturulabilir.

(4) Komisyon, haftada en az bir kez toplanır. İhtiyaç duyulması halinde müdürün çağ-

rısıyla daha fazla sayıda toplantı yapılabilir.

Komisyonun görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Hizmet bölgesinin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı ile alan tarama sonuçları ve

risk haritasını esas alarak merkezin hizmet politikasını belirlemek.

b) Birimlerden yönlendirilen birey ve ailelere uygulanacak hizmeti belirlemek, uygu-

lanan hizmetin devamına, değiştirilmesine ve sonlandırılmasına karar vermek.

c) Koruyucu aile ve sosyal ekonomik destek hizmetlerine ilişkin karar vermek, evlât

edinme işlemlerini yürütmek.

ç) Yatılı kuruluşlara yönlendirilecek kişilerin kabulüne veya hizmetin sonlandırılmasına

karar vermek.

d) Merkez tarafından verilmekte olan hizmetlere yönelik olarak yapılan itiraz, ihbar ve

şikâyetleri değerlendirerek karar vermek.

e) Merkezin faaliyetlerine yönelik projeleri hazırlamak ve yürütmek.

f) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak, çalışmaları izlemek ve raporlamak.

Komisyonun karar alma süreci

MADDE 10 – (1) Komisyonda görüşülecek konular birimler tarafından toplantı öncesi

komisyona bildirilir.

(2) Komisyonun gündemi başkan tarafından belirlenir.

(3) Kararlar üyelerin görüşlerini açıklamalarından sonra oy birliği veya oy çokluğu ile

alınır. Komisyon kararına katılmayan üye tarafından karşı oy şerhi gerekçesiyle tutanağa yazılır

ve imzalanır.

(4) Komisyon tarafından ihtiyaç duyulması halinde birimlerden yeni bilgi ve belge is-

tenebilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Birimleri ve Görevleri

Hizmet birimleri

MADDE 11 – (1) Merkezlerde aşağıdaki birimler bulunur:

a) Başvuru, tespit ve izleme birimi.

b) Uygulama birimi.

c) Eğitim ve danışmanlık birimi.

ç) Şehit yakınları ve gazilere hizmet birimi.

(2) Birimlerde, hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlayacak sayıda personel görev

yapar. İhtiyaç halinde, personel birden fazla birimde görevlendirilebilir.

(3) Birimler arasında, merkez tarafından sunulan hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini

artıracak işbirliği ve koordinasyon müdür tarafından sağlanır.

(4) Birimler tarafından hizmetlerin planlanmasında ve sunumunda kamu kurum ve ku-

ruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği ya-

pılır.

Başvuru, tespit ve izleme biriminin görevleri

MADDE 12 – (1) Başvuru, tespit ve izleme biriminin görevleri şunlardır:

a) Merkeze yapılan başvuruları almak, başvuruları nedenlerine göre tasnif ederek veri

tabanına kaydetmek, ihtiyaç duydukları hizmetlere yönlendirmek, gerektiğinde merkez dışına

yönlendirdiği kişilerin iş ve işlemlerini bu kurum ve kuruluşlarda takip etmek.

b) Merkeze yapılan ihbarları almak, ihbarları veri tabanına kaydetmek, doğruluğunu

yerinde tespit etmek, ihtiyaç duydukları hizmet sunumunu başlatmak, hizmetlere yönlendirmek,

gerektiğinde merkez dışına yönlendirdiği kişilerin iş ve işlemlerini bu kurum ve kuruluşlarda

takip etmek.

c) Alan taraması yaparak elde edilen bilgileri veri tabanına kaydetmek, bu verilere göre

hizmete ihtiyaç duyan birey ve aileleri yerinde tespit etmek, ihtiyaç duydukları hizmet sunu-

munu başlatmak, hizmetlere yönlendirmek, gerektiğinde merkez dışına yönlendirdiği kişilerin

iş ve işlemlerini bu kurum ve kuruluşlarda takip etmek.

ç) Alan taramasıyla elde edilen veriler sonucunda risk puanlaması ve analiz yapmak,

analiz sonuçlarına göre sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin öneriler hazırlamak.

d) İstatistik verileri oluşturmak ve bu verileri rapor hazırlamak.

e) Sosyal politika uygulamalarının belirlenmesine yardımcı olmak için diğer kurum ve

kuruluşların istatistik ve verilerinden de faydalanarak hizmet bölgesinin risk haritasını oluş-

turmak ve güncel tutulmasını sağlamak.

f) Merkez tarafından birey ve ailelere yönelik olarak yapılan hizmetlerin sunumunu ve

hizmet sonrasındaki durumu yerinde izlemek ve değerlendirmek.

g) Müdür tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
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Uygulama biriminin görevleri

MADDE 13 – (1) Uygulama biriminin görevleri şunlardır:

a) Yatılı kuruluşlara yönlendirilecek kişilerin kabulüne veya hizmetin sonlandırılmasına

ilişkin işlemleri yapmak ve bu işlemleri sonuçlanıncaya kadar takip etmek.

b) Evlât edindirme, koruyucu aile, gönüllü aile ve sosyal ekonomik destek işlemlerini

yürütmek.

c) Evlât edinen ailelerle, koruyucu ve gönüllü ailelere ihtiyaç duydukları alanlarda eği-

tim ve rehberlik hizmeti sunmak.

ç) Mahkemelerce verilen bakım, barınma ve danışmanlık tedbirlerinin uygulanmasına

yönelik işlemleri yürütmek.

d) Evde bakım hizmeti, aile yanında destek, sosyal ve ekonomik destek gibi hizmetleri

almasına karar verilen birey ve ailelere ilişkin işlemleri başlatmak.

e) Evinde yaşlı ve engelli bulunan aileler ile evde bakım hizmeti alan ailelere ihtiyaç

duydukları alanlarda rehberlik hizmeti sunmak.

f) Müdür tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

Eğitim ve danışmanlık biriminin görevleri

MADDE 14 – (1) Eğitim ve danışmanlık biriminin görevleri şunlardır:

a) Birey ve ailelerin bilgi, bilinç düzeylerini ve toplumsal yaşama katılımlarını artırmaya

yönelik eğitici, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile özel gün ve haftalarda faaliyetler dü-

zenlemek.

b) Bakanlığın görev alanına giren hizmet ve politikaların tanıtımına yönelik faaliyet ve

etkinlikler gerçekleştirmek.

c) Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, gönüllüler ile ilgili diğer kuruluşların sos-

yal hizmetlere katkı ve katılımlarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, kamuoyunda bu

doğrultuda farkındalık oluşturacak etkinlikler gerçekleştirmek.

ç) Kadının sosyal ve ekonomik statüsünün yükseltilmesine yönelik programların ge-

liştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak.

d) Çocuk ve gençlerin suça sürüklenmeleri önleyecek zararlı alışkanlık edinmelerini

ve sokakta çalıştırılmalarını engelleyecek faaliyetler yapmak, bu konularda birey ve ailelerin

sorumluluk bilincini artırmaya yönelik rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek.

e) Ailenin refahı, mutluluğu ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik eğitici, geliştirici,

rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek.

f) Ailelerin veya bireylerin sorun çözme bilgi ve becerilerinin artırılması yönünde eği-

tici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek.

g) Merkez tarafından uygulanmasına karar verilen koruyucu, önleyici, eğitici ve geliş-

tirici hizmetlerin sunulmasını sağlamak.

ğ) Engelli ve ailelerinin bilgi, bilinç düzeylerini ve toplumsal yaşama katılımlarını ar-

tırmaya yönelik eğitici, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile özel gün ve haftalarda faali-

yetler düzenlemek.
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h) Engelli ve ailelerinin sosyal ve ekonomik statüsünün yükseltilmesine yönelik prog-

ramların geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak.

ı) İstismar ve şiddetin önlenmesi ile benzeri konularda çalışmalar yapmak.

i) Müdür tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

Şehit yakınları ve gaziler biriminin görevleri

MADDE 15 – (1) Şehit yakınları ve gazilere hizmet biriminin görevleri şunlardır:

a) Şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek.

b) Şehit ve gazi çocuklarının eğitimi konusunda, ilgili kurum ve kuruluşlar ile gönüllü

kuruluşların da desteğiyle gerekli çalışmaları yürütmek.

c) Şehit yakınları ve gazilerin sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi amacıyla ge-

rekli çalışmalar yapmak, bu konuda toplumsal duyarlılığı güçlendirici faaliyetler yürütmek,

ç) Gazilerin toplumsal hayata uyumu yönünde çalışmalar yürütmek.

d) Şehit yakınları ve gazilere yönelik ilgili mevzuat kapsamında danışmanlık ve reh-

berlik hizmetleri sunmak.

e) Şehadet veya yaralanma haberinin alınmasından itibaren şehit yakını ve gazi aileleri

ile iletişime geçmek ve gerekli bilgilendirmeleri yapmak, sorunlarını dinlemek, çözüm önerileri

geliştirmek.

f) Şehit yakınları ve gazilere yönelik yapılan faaliyetlere ilişkin dönemlik istatistiki ve-

riler hazırlamak ve ilgili birimlere sunmak.

g) Şehit ve gaziler ile ilgili veri tabanının oluşturulmasını ve bilgilerin güncelliğini sağ-

lamak, veri tabanı konusunda Bakanlık arasındaki bilgi akışını sağlamak.

ğ) Sosyal amaçlı projeler geliştirmek, uygulamak ve gerekirse ilgili kurum ve kuruluş-

larla işbirliği yaparak uygulatmak.

h) Müdür tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Merkezde Çalışan Personelin Görev ve Yetkileri

Müdür

MADDE 16 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin yönetim, mali ve teknik tüm işlerini ilgili mevzuat doğrultusunda yürüt-

mek, mevzuat değişikliklerini takip etmek ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli plan ve programların hazırlanmasını,

personel ve birimler arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamak, denetimlerini yapmak.

c) Merkez tarafından sunulan hizmetlere daha kolay ulaşılmasını sağlamak için gereken

önlemleri almak.

ç) Merkezin bulunduğu bölgede alan taraması yapılmasını, risk haritası oluşturulmasını

ve gerekli güncelleme çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

d) Merkez tarafından elde edilen verilerin analiz edilerek sosyal hizmet modeli gelişti-

rilmesine katkıda bulunulmasını ve ilgili sosyal hizmet modellerinin uygulanmasını sağlamak.
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e) Mesleki çalışmalara ilişkin gerekli kayıtların tutulmasını, standart formların düzen-

lenmesini, veri girişlerinin yapılmasını, istatistiksel bilgilerin hazırlanmasını, iş programlarının,

faaliyet ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasını ve ilgili mercilere zamanında ulaştırıl-

masını sağlamak.

f) Merkez hizmetlerinin 6 ncı maddede belirtilen ilkeler doğrultusunda yürütülmesini

sağlamak,

g) Merkezde çalışan personelinin özlük hakları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini

sağlamak.

ğ) Merkezin yıllık bütçe teklifini hazırlayarak il müdürlüğü aracılığı ile Aile ve Toplum

Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndermek, ödeneklerin amacına ve performans programına

uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli harcanmasını sağlamak.

h) Merkezin taşınır ve taşınmazlarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

ı) Hizmet binasının yangın, sabotaj ve diğer afetlere karşı korunmasına yönelik tedbir-

leri almak veya aldırmak.

i) Personelin hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

j) Merkez hizmet birimlerinde, yönetim işlevini görmek üzere birim koordinatörü gö-

revlendirmek.

k) Merkezdeki birimler ile diğer kurum, kuruluşlar arasında hizmetlerin aksamadan yü-

rütülebilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.

l) İdari görevlerinin yanı sıra mesleğinin gerektirdiği çalışmalar ile amirleri tarafından

verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 17 – (1) Müdür yardımcısı, merkez hizmetlerinin yürütülmesinde müdüre

yardım eder ve hizmetlerin yürütülmesinde müdüre karşı sorumludur.

Sosyal çalışma görevlisi

MADDE 18 – (1) Merkezde, sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimcisi,

öğretmen, psikolojik danışman ve rehber öğretmen ile aile ve tüketici bilimleri bölümü mezunu

olan meslek mensupları tarafından aşağıdaki görevler yerine getirilir:

a) Sosyal hizmet sunulacak birey ve ailelere yönelik, sorunların çözümü için mesleki

çalışmalarda bulunmak, rapor düzenlemek ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek.

b) Merkezin amacı, işleyişi ve sunulan hizmetleri bireylere, ailelere ve topluma tanıtmak.

c) İlgili mevzuat uyarınca öngörülen tedbirlerin uygulanması ile gerekli hizmet mode-

linin bireylere ve ailelere sunulmasına yönelik sosyal inceleme raporunu düzenlemek ve ami-

rine sunmak.

ç) İhtiyaç olması durumunda yatılı kuruluşlarda gerekli mesleki çalışmalarda bulunmak.

d) Gizlilik ilkesine uygun olarak, yapılan çalışmalar ile ilgili kayıtları tutmak, yapılan

mesleki çalışmalarla ilgili rapor ve dosyaları düzenlemek, arşivlemek.
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e) Çalışanların hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev

almak.

f) Görevlerini müdürün gözetiminde diğer meslek elemanları ile işbirliği içerisinde yü-

rütmek.

g) Genelge ve talimatlarla belirlenen görev tanımları içerisindeki diğer görevleri ve

müdür tarafından verilecek görevleri yapmak.

Psikolog

MADDE 19 – (1) Psikologun, 18 inci maddede belirtilenlerin yanında diğer görevleri

şunlardır:

a) İhtiyaç duyulması halinde bireylerin psikolojik değerlendirmelerini yapmak ve rapor

hazırlamak.

b) Birey ve ailelere yönelik psiko-sosyal alanda koruyucu, önleyici ve danışmanlık hiz-

metlerini gerçekleştirmek.

c) Psikolojik sorunları olan bireyler için, ihtiyaç duyulması halinde sağlık kuruluşlarının

psikiyatri bölümleriyle işbirliği yaparak ortak programlar düzenlemek ve yürütmek.

ç) Psikolojik değerlendirme teknikleri ve gözlem metotları kullanarak bireylerin yetenek

ve ilgi alanlarını belirlemek, zamanlarını değerlendirme ve uygun etkinliklere katılmaları ko-

nusunda yardımcı olmak.

d) Klinik psikolojide uzmanlık derecesine sahip olmak kaydıyla, davranışsal veya duy-

gusal psikolojik sorunların giderilmesi amacıyla aile ve aile bireylerine yönelik bireysel ve

grup çalışmaları düzenlemek.

e) Alan taraması ve başvurularla ilgili yapılacak mesleki değerlendirme doğrultusunda

danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek.

Çocuk gelişimcisi

MADDE 20 – (1) Çocuk gelişimcisinin 18 inci maddede belirtilenlerin yanında diğer

görevleri şunlardır:

a) Merkeze yapılacak başvuru, ihbar ve alan taramaları veya herhangi bir şekilde tespit

edilen çocukların; gelişim düzeylerini belirlemek, gelişimlerini izlemek, sorunların çözümüne

yönelik olarak bu çocuklara danışmanlık hizmetlerini yürütmek.

b) Gelişimlerinde davranış bozukluğu belirlediği çocukları kesin tanı, tedavi ve erken

eğitim amacıyla uygun kurum veya kuruluşlara yönlendirmek, sonucunu izlemek ve ilgili ku-

ruluşlardaki uzmanlarla işbirliği içinde merkez bünyesinde verilebilecek destek hizmetlerini

organize etmek.

c) Mesleki test, teknik ve yöntemlerini kullanarak, çocukların gelişimlerini değerlen-

dirmek, gelişimleri yaşlarına uygun olmayan çocuklar için bireysel destekleyici eğitim prog-

ramları hazırlayarak uygulama sürecinde ailelere danışmanlık yapmak ve uygulama sonuçlarını

takip etmek.
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Psikolojik danışman ve rehber öğretmen

MADDE 21 – (1) Psikolojik danışman ve rehber öğretmenin 18 inci maddede belirti-

lenlerin yanında diğer görevleri şunlardır:

a) Çocuk ve gençlerin gelişimlerini değerlendirmek, sorunların çözümüne yönelik ola-

rak çocuklar ve ailelerine rehberlik ve danışmanlık yapmak, çocukları ve ailelerini gerektiğinde

uygun kurum veya kuruluşlara yönlendirmek, sonucunu izlemek ve ilgili kuruluşlardaki uz-

manlarla işbirliği içinde merkez bünyesinde verilebilecek destek hizmetlerini organize etmek.

b) Başvurularla ilgili yapacağı mesleki değerlendirmeler doğrultusunda danışmanlık

ve rehberlik yapmak, rapor hazırlamak.

c) Ailelere, çocukların eğitimleriyle ilgili rehberlik ve danışmanlık yapmak, eğitim

programları önermek.

ç) Hizmetin amacına uygun nitelikteki araştırma ve incelemelerde görev almak.

Sosyolog

MADDE 22 – (1) Sosyologun, 18 inci maddede belirtilenlerin yanında diğer görevleri

şunlardır:

a) Toplumu, toplumsal ilişkileri, olayları ve toplumsal değişmeleri araştırmak ve araş-

tırma sonuçlarına dayalı rapor hazırlamak.

b) Ulusal ve uluslararası örnekler ile merkezin hizmet bölgesindeki toplumsal değer ve

yargıları da dikkate alarak Bakanlık hizmet alanı ile ilgili her türlü olay ve olguya dair sosyoloji

odaklı çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak.

c) Bakanlık tarafından ya da diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerçekleş-

tirilen sosyal hizmet alanıyla ilgili araştırma, proje ve etkinlik çalışmalarında görev almak,

istatistikî verileri toplamak ve rapor hazırlamak.

ç) Başvuru gruplarını ilgili sosyal, ekonomik, kültürel, demografik, yatay ve dikey ha-

reketlilik gibi değişkenler üzerinden incelemek, aralarında bağlantılar kurmak ve inceleme so-

nuçlarının işaret ettiği çalışmalara ilişkin öneriler sunmak ve planlar yapmak, proje geliştirmek.

İstatistikçi

MADDE 23 – (1) İstatistikçinin görevleri şunlardır:

a) Kurum tarafından ya da diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerçekleşti-

rilen hizmet alanlarıyla ilgili araştırma, proje ve etkinlik çalışmalarında görev almak, sonuçları

kullanılabilecek istatistikî verilere dönüştürerek veri tabanına kaydetmek, sosyologla işbirliği

halinde analiz raporları hazırlamak ve analiz sonuçlarına dayalı öneriler geliştirerek ilgili bi-

rimlere iletmek.

b) Başvuru grupları ve alan taraması sonuçlarını, sosyal, ekonomik, kültürel, demogra-

fik, yatay ve dikey hareketlilik gibi değişkenler üzerinden incelemek, aralarında bağlantılar

kurarak inceleme sonuçlarının işaret ettiği çalışmalara ilişkin öneriler sunmak, plan yapmak

ve proje geliştirmek.
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Öğretmen

MADDE 24 – (1) Öğretmenin 18 inci maddede belirtilenlerin yanında diğer görevleri

şunlardır:

a) Çocuk ve gençlerin gelişimlerini değerlendirmek, sorunlarının çözümü için çocuklar

ve ailelerini uygun kurum veya kuruluşlara yönlendirmek, sonucunu izlemek ve ilgili kuruluş-

lardaki uzmanlarla işbirliği içinde merkez bünyesinde verilebilecek destek hizmetlerini organize

etmek.

b) Ailelere, çocuklarının eğitimleri ile ilgili konularda görev alanıyla ilgili eğitim prog-

ramları önermek ve uygulamak.

c) Çocuk ve gençlerin eğitimleri ile ilgili konularda resmi ve özel öğretim kurumlarıyla

işbirliği yaparak ortak programlar düzenlemek ve yürütmek.

ç) Aile yanında sosyal yardımla desteklenen korunmaya muhtaç çocukların bir eğitim

kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek

veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya

da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Aile ve tüketici bilimleri bölümü mezunu olan personel

MADDE 25 – (1) Aile ve tüketici bilimleri bölümü mezunu personelin 18 inci maddede

belirtilenlerin yanında diğer görevleri şunlardır:

a) Ailelere, sahip oldukları mali imkânların yönetimi ve geliştirilmesi konusunda da-

nışmanlık yapmak, bu alanda karşılaşılan problemlerle ilgili çözüm önerileri geliştirmek.

b) Ailelere, kaynakların planlanması, kontrol edilmesi, değerlendirilmesi ve verimliliğin

arttırılması konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak.

c) Ailelerin ve bireylerin tüketici hakları konusundaki bilincini artıracak eğitim prog-

ramları ve eğitici materyaller hazırlamak.

Sağlık personeli

MADDE 26 – (1) Sağlık personelinin görevleri şunlardır:

a) Merkeze başvuran ailelere ve aile bireylerine verilecek koruyucu, önleyici sağlık

eğitimi hizmetlerini planlamak ve uygulanmasına karar verilen eğitim programlarında görev

almak, gerektiğinde ilgili sağlık merkezleri ile koordinasyon içinde bu çalışmaları yapmak.

b) Evde bakım hizmeti alan ailelere yönelik ve diğer hizmetlerle ilgili alan tarama ça-

lışmalarına katılmak.

c) Merkeze başvuran aile ve bireyleri, ihtiyaç duydukları hizmeti alabilecekleri sağlık

kuruluşlarına yönlendirmek, sonucunu izlemek ve ilgili kuruluşlardaki uzmanlarla işbirliği

içinde merkez bünyesinde verilebilecek destek hizmetlerini organize etmek.

Ortak görevler

MADDE 27 – (1) Görevleri 18 ve 26 ncı maddeler arasında belirtilen personel, ilgili

maddelerdeki görevleri yanında aşağıdaki görevleri de yerine getirirler:

a) İş programları ve alan taraması çalışmaları ile faaliyet raporlarının hazırlanması ve

uygulanmasında görev almak.

b) Görev alanı ve yürüttüğü çalışmalarla ilgili kayıtları tutmak, veri girişlerini yapmak,

raporları hazırlamak ve arşivlemek.
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c) Kurum, kuruluş ve gönüllülerle görev alanıyla ilgili yapılacak işbirliği çalışmalarında

görev almak.

ç) Görev verilmesi halinde merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarında görev

almak.

d) Çalışma programlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev almak.

e) Görev alanıyla ilgili konularda eğitim programları önerileri geliştirmek, eğitim ma-

teryalleri hazırlamak ve gerektiğinde uygulamak.

f) Yerel kaynaklardan da faydalanarak hizmet bölgesindeki toplumsal sorunların çözü-

müne katkı sağlayacak öneriler hazırlamak.

g) Hizmet verilen kişilere ait edinilen bilgiler gizli tutularak, mesleki etik ilkeleri çer-

çevesinde görev yapmak.

ğ) Merkezin faaliyetleri ile ilgili mesleğinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.

h) Müdür tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

Diğer personel

MADDE 28 – (1) Merkezlerde, idari, teknik, mali hizmetler ile diğer hizmetleri yürüt-

mek üzere istihdam edilen personel, kadro ve görev unvanlarının gerektirdiği görevleri ve görev

unvanlarıyla ilgili olmak kaydıyla merkez müdürü tarafından verilen görevleri yürürlükteki

mevzuata uygun olarak yapar.

Personelin eğitimi

MADDE 29 – (1) Merkezde çalışan personel için, verilmesi zorunlu olan eğitimler ya-

nında ayrıca sosyal hizmet ve sosyal politika alanına ilişkin teori ve uygulama esaslı hizmet

içi eğitim ve uyum eğitim programları da düzenlenir.

(2) Hizmet içi eğitim ve uyum eğitimi programları, merkezin hizmet ve faaliyetlerini

aksatmayacak şekilde gerçekleştirilir.

(3) Hizmet içi eğitim ve uyum eğitim programları Bakanlıkça planlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez hizmet binaları

MADDE 30 – (1) Merkez hizmet binalarının özelliklerine ilişkin standartlar Bakanlık

tarafından belirlenir.

Bağış

MADDE 31 – (1) Merkeze yapılan her türlü ayni ve nakdi bağışlar hakkında, 10/12/2003

tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 40 ıncı maddesi hükümleri

uygulanır. Merkezlere yapılan ayni bağışlar taşınır işlem fişi karşılığında kabul edilir. Taşınır

mallarla ilgili iş ve işlemler 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ta-

şınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir.
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Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 32 – (1) 7/10/2007 tarihli ve 26666 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aile Danışma Merkezleri Yönetme-

liği ile 11/7/2000 tarihli ve 24106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Toplum Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut hizmet binalarının kullanımı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan

aile danışma ve toplum merkezleri, gündüzlü hizmet veren çocuk ve gençlik merkezleri ile

yaşlı hizmet merkezlerinin binalarının, merkez binası olarak hizmet sunmaya elverişli olduğu

Bakanlıkça uygun görülenler, başka bir işleme gerek kalmaksızın faaliyetlerine merkez olarak

devam ederler. Aksi takdirde bu yerler, Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren en geç bir

yıl içerisinde kapatılır. Kapatılan kuruluşlar tarafından sunulmakta olan hizmetler, en yakın

merkez tarafından sunulmaya devam olunur.

(2) Birinci fıkra uyarınca kapatılan kuruluşların hizmet binaları; bulunduğu bölge nü-

fusunun fazlalığı, coğrafi konumu, hizmetin gereği ve iş yoğunluğu gibi hususlar dikkate alı-

narak ihtiyaç halinde merkez tarafından kullanılabilir.

Merkezlerin giderleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Merkez olarak hizmet vermeye devam eden veya 2013 yılı

içerisinde yeni açılan merkezlerin her türlü giderleri, 2013 yılı bütçesine aile danışma ve toplum

merkezleri, gündüzlü hizmet veren çocuk ve gençlik merkezleri ve yaşlı hizmet merkezleri

için konulan ödenekten karşılanır.

Personelin devri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Merkez oluşturulan il ve ilçelerde;

a) Aile danışma ve toplum merkezleri ile merkeze dönüştürülmesi uygun görülen gün-

düzlü hizmet veren çocuk ve gençlik merkezleri ile yaşlı hizmet merkezlerinde görev yapan

kuruluş müdürleri ve müdür yardımcıları hariç tüm personelin ataması bu Yönetmeliğin yü-

rürlüğe girdiği tarihte,

b) Bakanlık il ve ilçe müdürlükleri ile gündüzlü ve yatılı kuruluşlarda görev yapan sos-

yal çalışma görevlilerinin atamaları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay

içinde,

merkezlere yapılır.

(2) Gündüzlü ve yatılı kuruluşların sosyal çalışma görevlisi personel ihtiyacı il müdür-

lüğü tarafından ihtiyaca göre merkezlerde görev yapan personel arasından kısmi zamanlı veya

tam zamanlı olarak görevlendirilerek karşılanır.

(3) Kapatılan kuruluşların müdür ve müdür yardımcılarının atamaları ildeki ihtiyaca

göre il müdürlüğünün planlaması doğrultusunda yapılır.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2009 tarihli ve 27379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sa-
vunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(2) Sevk tehiri teklif edilecek yükümlülerden;
a) Sevk tehirine esas olan görev, staj, aday memurluk, dil öğrenimi, yüksek lisans, ih-

tisas, sanatta yeterlik veya doktora öğrenimi başlangıç tarihinden önce; sporcuların erteleme
kapsamındaki kulüpleriyle sözleşme başlangıç tarihinden önce; Olimpiyat Oyunları, Dünya ve
Avrupa Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda müsabaka tarihinden önce; çalıştıkları
bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırma yapanların
araştırmalarına başladıkları tarihten önce; Askerlik Kanununun 86 ncı maddesi gereği yoklama
kaçağı veya 89 uncu maddesi gereği bakaya durumunda olanların, bu suçlardan soruşturması
veya kovuşturması devam edenlerin veya kovuşturma sonucunda adli ceza alanların sevk te-
hirleri yapılmaz,

b) Sevk tehirine neden olan çalışmalarına başladıkları tarihten önce yoklama kaçağı
veya bakaya kalmak suçundan idari para cezası teklifinde bulunulanların ve idari para cezası
alanların sevk tehiri yapılabilir.

c) Yurt dışına lisansüstü eğitim amaçlı gidenler için kayıt kabul tarihi; bilgi ve görgü-
sünü artırmak, araştırma yapmak için yurt dışına görevlendirilenlerde ise görevlendirme onay
tarihi, yoklama kaçağı veya bakaya kaldığı tarihten önce olanların sevk tehirleri yapılabilir.”

“Sevk tehirine neden olan çalışmalarını bıraktıklarını veya tamamladıklarını belgeleyerek sevk
tehiri işlem makamına müracaat edenlerin sevk tehirleri iptal edilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Hâkim ve savcıların, bölge hizmetlerine başladıkları tarihten itibaren bir defaya
mahsus ve azami üç yıla kadar,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Hâkim ve savcılar,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yurt dışında devlet veya kendi hesabına lisansüstü öğrenim görenler için, Millî Eğitim

Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Yurt Dışı Temsilciliklerimiz.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-6 ve EK-7 ekteki şekilde

değiştirilmiş, EK-2, EK-3, EK-4, EK-5, EK-8, EK-9, EK-10 ve EK-11’de yer alan “VE MÜHÜR”
ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

17/10/2009 27379
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK HABERLEŞME GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/7/2008 tarihli ve 26942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
Haberleşme Güvenliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Elektronik haberleşme güvenliğine ilişkin rapor işletmeci tarafından
her yıl hazırlanır ve istenildiğinde Kuruma gönderilmek ve/veya Kurum tarafından yapılan de-
netimlerde ibraz edilmek üzere 5 yıl süreyle muhafaza edilir. Söz konusu rapor, bunlarla sınırlı
olmamak üzere, en az;

a) 11 inci madde kapsamında yapılan risk analizinde tespit edilen tehdit ve zafiyetler
ile bunların yüksek, orta veya düşük şeklinde tasnifi ile gerçekleşme olasılıkları ve önlemleri,

b) Bir tehdit ve/veya zafiyetin gerçekleşmesi durumunda yürütülecek faaliyetleri ve bu
faaliyetlerde görev alacak personel ile bunların yetki ve sorumluluklarının neler olacağını içeren
iş akış diyagramları ve acil eylem planlarını,

c) Donanım-yazılım bileşenlerinin kurulumu, kullanımı ve işletimi ile bakım ve onarımı
sırasında ortaya çıkan ve raporlanan problem ile uygunsuzlukları,

içerir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinden:

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesine bağlı ens-

titülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen tezsiz ve tezli yüksek lisans ve doktora programlarının eğitim öğretim ve sınavları
ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/7/2008 26942

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/3/2009 27157
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Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan Akademik Personel ve Li-

sansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

b) Anabilim Dalı: Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan 3/3/1983 tarihli ve 17976

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İş-

leyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim dalını,

c) Anabilim Dalı Akademik Kurulu: İlgili anabilim dalında bulunan tüm öğretim üye-

lerinden oluşan kurulu,

ç) Anabilim Dalı Başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş

Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen anabilim dalı başkanını,

d) Bilim Dalı: Anabilim dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan bir

birimi,

e) Bilim Dalı Başkanı: Anabilim dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama ya-

pan birimin başkanını,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere anabilim dalı başkanlığı

tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca atanan öğretim üyesini veya doktoralı öğ-

retim görevlisini,

g) Enstitü: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesine bağlı enstitüleri,

ğ) Enstitü Kurulu: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yö-

netmeliğinin 3 üncü maddesi uyarınca oluşturulan Enstitü müdürü, müdür yardımcıları ve ana-

bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İş-

leyiş Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi uyarınca müdür başkanlığında, müdür yardımcıları ve

müdürce gösterilecek altı aday arasından ilgili enstitü kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğretim

üyesinden oluşan kurulu,

ı) Eşdeğer Yabancı Dil Sınavları: Üniversitelerarası Kurulca, KPDS’ye eşdeğer kabul

edilen sınavları,

i) GMAT: ALES’e eşdeğer uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Ad-

mission Test Sınavını,

j) GRE: ALES’e eşdeğer uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination

Sınavını,

k) İkinci danışman: Lisansüstü program öğrencisinin tez çalışmasının gerektirdiği du-

rumlarda birinci danışman tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca atanan, Bezmiâ-

lem Vakıf Üniversitesinde ya da başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyesini

veya doktoralı öğretim görevlisini,

l) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
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m) Müdür: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesine bağlı ilgili enstitü müdürünü,

n) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için kayıt yaptırmış olan yüksek lisans ve doktora

öğrencisini,

o) Program: Enstitünün anabilim/anasanat dallarında yürütülen lisansüstü eğitim öğre-

timi,

ö) Rektör: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

p) Senato: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

r) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yön-

lendirmek üzere, biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

s) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

ş) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

t) Üniversite: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesini,

u) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ü) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili

konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı,

v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Lisansüstü Programlarının Açılması

Lisansüstü programlarının açılması

MADDE 5 – (1) Enstitü, Yükseköğretim Kurulunca belirlenip onaylanan dallarda ve

düzeylerde lisansüstü programlar yürütür. İlgili anabilim dalının başvurusu, Enstitü Kurulunun

önerisi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün kararı ile yeni lisansüstü programlar açılabilir.

Tezsiz yüksek lisans için ikinci öğretim programı açılabilir. Tezli yüksek lisans ve doktora için

ikinci öğretim programı açılmaz.

(2) Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün onayıyla, bir Ens-

titü anabilim dalında, o Enstitü anabilim dalından farklı ad taşıyan bir program açılabilir.

(3) Enstitülerde Rektörün önerisi ve YÖK’ün kararıyla, lisansüstü öğretim yapmak üze-

re, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından değişik ad taşıyan, disiplinler arası bir enstitü

anabilim dalı kurulabilir.

(4) Eğitim öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarı yıl-

larına ek olarak Senato kararı ile yaz dönemi programı da açılabilir. Eğitim öğretime başlama

ve bitirme tarihleri akademik takvimle belirlenir.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Lisansüstü dersler; ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, Enstitü

Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(2) Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin

hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği anabilim dalı akademik kurulunun görüşü alınarak,

anabilim dalı başkanlığınca teklif edilir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
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(3) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrenciler için danışmanın atandığı
tarihi izleyen yarıyıl başından itibaren uzmanlık alan dersi açılabilir. Uzmanlık alan dersi, ilgili
anabilim dalında öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere veya tezine yönelik olarak seçilen
konularda açılır. Uzmanlık alan dersi her yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Her öğrenci,
tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi
kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Uzmanlık alan dersinden üst üste
iki kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

(4) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde
anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile doktora
veya tıpta uzmanlık eğitimi almış öğretim görevlileri de lisansüstü düzeyde dersler verebilir.

Öğretim dili
MADDE 7 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçe ve İngilizce’dir. Derslerin hangi dilde

anlatılacağı Enstitü Yönetim Kurulu ve Senatonun onayıyla belirlenir. Tezler, Türkçe veya İn-
gilizce yazılabilir.

Kontenjan tespiti ve ilanı
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları, başvuru koşulları

ve diğer hususlar ilgili anabilim dallarının önerisi alındıktan sonra, Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile belirlenerek, eğitim öğretim döneminin başlama tarihinden en az bir ay önce Senatoda
görüşüldükten sonra Rektörlükçe ilan edilir. İlanda belirtilen şartlara uymayan öğrencilerin
ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile eğitim öğretim süresi sona
ermeden ilişiği kesilir.

(2) Lisansüstü kontenjanlar Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvurma koşulları, son başvuru tarihi,
istenilen belgeler ve diğer hususlar ilanla duyurulur. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya
Enstitüce onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise
adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Bu ilanda yabancı öğrenci ve yurt dışında yaşayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ayrılan kontenjanlar da belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esasları

Lisansüstü programlara başvuru
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi

içinde ve istenilen belgelerle birlikte Enstitü Müdürlüklerine yapılır. Başvuru şartlarına uygun
olmayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

(2) Lisansüstü programlara başvurularda 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre anabilim dalı
akademik kurulları tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen şart-
lar aranır. Değerlendirme aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; eğitim dalı yönünden il-
gili anabilim dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları, lisans mezuniyet
not ortalamasının tam notun en az % 60'ı olması, başvurduğu programın puan türünden en az
55 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslar-
arası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ayrıca KPDS, YDS veya ÜDS’den
en az 40 puana veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans baş-
vurusu kabul edilen adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; ALES puanının % 60'ı, yabancı
dil puanının % 30'u ile lisans not ortalamasının % 10'unun toplamına göre adayların sıralaması
yapılır. Eşitlik durumunda ALES+yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.
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b) Doktora programlarına başvurularda adaylarda aranacak koşullar ve değerlendirmeye
ilişkin esaslar şunlardır:

1) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fa-
külteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya
Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yet-
kisine sahip olmaları gerekir.

2) Doktora programına başvurabilmek için adayların; eğitim dalı yönünden ilgili ana-
bilim dalınca uygun görülecek yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, lisans mezuniyet not
ortalamasının tam notun en az % 60'ı olması, başvurdukları programın puan türünden en az 60
ALES puanı veya YÖK tarafından ALES ile eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası
sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ayrıca KPDS, YDS veya ÜDS’den en
az 55 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir.

3) Doktora programına başvurusu kabul edilen yüksek lisans derecesine sahip adayların
kayıtlarının yapılabilmesi için; ALES puanının % 60'ı, yabancı dil puanının % 30'u ile hazırlık
sınıfları hariç en az beş yıllık öğrenim görenlerin mezuniyet not ortalamasının % 10’u, diğer
yüksek lisans derecesine sahip adayların ise lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortala-
masının toplamının yarısının % 10'u toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşuluyla adaylar
sıralanır. Eşitlik durumunda ALES+yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

4) Eğitim dalı yönünden ilgili anabilim dalınca uygun görülecek lisans diplomasına sa-
hip adayların doktora programına doğrudan başvurabilmeleri için; en az 80 ALES puanına
veya YÖK tarafından ALES ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlar için belirlenen
standart puana sahip olmaları, KPDS, YDS veya ÜDS puanlarının en az 65 olması veya Üni-
versitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için
belirtilen standart puana sahip olmaları, ayrıca lisans not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3
veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Lisans derecesi ile başvurusu kabul edilen aday-
ların kayıtlarının yapılabilmesi için; ALES puanının % 60'ı, yabancı dil puanının % 30'u ile;
hazırlık sınıfları hariç mezuniyet not ortalamasının % 10'u toplanarak adaylar sıralanır. Eşitlik
durumunda ALES+yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

5) Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvurabilecek adaylardan tıp fakülteleri
mezunlarının; mezuniyet not ortalamasının tam notun en az % 60’ı olması, tıpta uzmanlık
sınavı temel tıp bilimleri puanının 0.7 ile klinik tıp bilimleri puanının ise 0.3 ile çarpılarak top-
lanması ile elde edilen TUS temel tıp puanının en az 50 olması veya en az 60 sayısal ALES
puanına sahip olmaları ve ayrıca KPDS veya ÜDS puanlarının en az 55 olması veya Üniver-
sitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslar arası yabancı dil sınavları için be-
lirtilen standart puana sahip olmaları gerekir. Doktora programına doğrudan başvuru hakkı bu-
lunan tıp fakültesi mezunu olmayan adayların ise; mezuniyet not ortalamasının en az % 60 ol-
ması, en az 60 sayısal ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eşdeğerliği kabul edilen
ulusal veya uluslar arası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ayrıca KPDS,
YDS veya ÜDS'den en az 55 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş-
değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip ol-
maları gerekir. Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların kayıtlarının ya-
pılabilmesi için; TUS temel tıp puanı veya ALES puanının % 60'ı, yabancı dil puanının % 30'u
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ile mezuniyet not ortalamasının % l0'unun toplamının en az 60 olması koşuluyla adaylar sıra-
lanır. Eşitlik durumunda TUS ile yabancı dil veya ALES ile yabancı dil puanı toplamı yüksek
olanlara öncelik verilir. Sağlık bilimlerinde, öğrenim süreleri nedeniyle doğrudan doktora prog-
ramlarına başvuru hakları olmayan adayların kayıtlarının yapılabilmesi için, bu bendin (3) nu-
maralı alt bendinde açıklanan koşulları yerine getirmeleri gerekir.

6) Diş hekimliği programlarında zorunlu olarak; sağlık, fen ve sosyal bilimlere ait diğer
yüksek lisans ve doktora programlarında ise ilgili anabilim dalı kurulunun talebi halinde, yu-
karıda belirtilen ALES, ÜDS, mezuniyet notuna ek olarak öğrencilerin değerlendirilmelerinde
yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek, yeterlik, uygulama sınavlarından biri veya birkaçı ya-
pılabilir. Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin dikkate alınacağı, sınav tarihleri, jürilerin tes-
piti ve değerlendirme ile ilgili işlemler anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yö-
netim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu durumda ALES %50 + ÜDS %20 + mezuniyet notu
%10 ve sınav notu %20 toplamına göre adayların sıralaması yapılır.

7) Sözlü sınav jürisi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından Enstitü Müdürünün ilgili ana-
bilim dalından önereceği en az beş öğretim üyesi arasından üç asıl, bir yedek üye seçilerek be-
lirlenir.

8) Sınav uygulanacaksa jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu
haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar; Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna
göre liste halinde sıralanır. Jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait baş-
vuru evrakı jüri başkanı tarafından Enstitü Müdürlüğüne sunulur.

9) Lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, ilgili enstitü yönetim
kurulu kararı ile kesinleşir ve ilân edilir.

Yabancı uyruklu öğrenci başvuru şartları
MADDE 10 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaş-

larının lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için bir lisans veya yüksek lisans programının
diplomasına sahip olması gerekir.

(2) Eğitim dili Türkçe olan bir lisansüstü programa başvuran yabancı uyruklu adaylar,
YÖK tarafından kabul edilmiş TÖMER ve benzeri merkezlerden Milli Eğitim Bakanlığınca
yetkilendirilen kurumlarca yapılmış olan veya Senato tarafından oluşturulan bir jüri tarafından
yapılan sınav sonucuna göre belirlenir. Yeterlik için alınması gereken en az puanlar; TÖMER
için B1, Üniversitede yapılacak Türkçe seviye tespit sınavı için 100 üzerinden 65’dir. Bu puanı
alamayan adaylar Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bu süre içinde belirtilen sınavlar-
dan başarılı olamayan adaylar yüksek lisans ve doktora öğrenimine kayıt haklarını kaybederler.
Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora programlarına baş-
vuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini Türkçe öğretim yapan bir üniversi-
tede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylar, söz konusu Türkçe sınavından muaf
tutulur.

(3) Eğitim dili İngilizce olan lisansüstü programlara başvuracak olan yabancı uyruklu
öğrencilerin herhangi bir Türkçe seviye tespit sınavına girmiş olma şartı aranmaz.

(4) Yabancı uyruklu öğrencilerin; ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca
dillerinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan
eşdeğer bir puan almaları gerekir.

(5) Öğrencinin ÜDS sınav sonuç belgesi yoksa, Bezmialem Vakıf Üniversitesinde ya-
pılan İngilizce seviye belirleme ve yeterlik sınavından en az 75 alması gerekir.
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(6) İngilizce düzeyleri yeterli bulunmayan öğrencilere bir yıl ek süre verilir. Bu dönem-
de Bezmialem Vakıf Üniversitesi İngilizce Dil Hazırlık Programında öğrenim görebilirler.

(7) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü
alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen ve nitelikleri

aşağıda belirtilen adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygu-
lanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-
larda almış olan adaylar ile lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından almış olanlar bilimsel hazırlık programına öğrenci olarak kabul edi-
lebilir.

b) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans veya doktora öğrencisinin
ders programı lisans veya yüksek lisans seviyesindeki derslerden oluşur.

c) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programın-
daki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

ç) Öğrencilerin sınava girebilmeleri için; teorik derslerin %70’ine, uygulamaların ise
%80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Öğrencilerin final ve bütünleme olmak üzere iki sınav
hakları vardır. Başarı notu; yüksek lisans için 100 tam not üzerinden en az 65, doktora için
75’dir. Bilimsel hazırlık programı dersleri tekrar edilmez, başarısız olan öğrencilere ilgili mev-
zuat hükümleri uygulanır.

d) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin lisans programından aldıkları
dersler için, 10/5/2012 tarihli ve 28288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bezmiâlem Vakıf
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

e) Bilimsel hazırlık ders programları, bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgili anabilim
dalı tarafından hazırlanır ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uygulamaya konulur.

f) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre; dö-
nem izinleri dışında uzatılmaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelik hükümlerinde be-
lirtilen yüksek lisans veya doktora yeterlik programı sürelerine dahil edilmez.

g) Bilimsel hazırlık programı en az 12 en fazla 24 kredilik ders yükünden oluşur.
ğ) Bilimsel hazırlık programı, öğrencinin kesin kayıt yaptırdığı dönem başında; tıp ala-

nında ise güz yarıyılında başlatılır.
h) Öğrenciye isterse, bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri ve başarı durumunu

gösteren bir belge verilir.
ı) Ortak lisansüstü eğitim programı yürüten anabilim dallarında, enstitülerin öğrenci

kabul koşullarında farklılık olması durumunda, öğrenci başvuru koşulları ilgili anabilim dal-
larının önerisi alındıktan sonra, Enstitünün Ortak Lisansüstü Programı Yürütme Kurulu kararı
ve Enstitü Kurulu kararı ile belirlenerek, Senato tarafından onaylanır.

Özel öğrenci ve şartlı öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Özel öğrenci kabulü ile ilgili esaslar şunlardır;
a) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini

artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kara-
rıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Başvurular yarıyılın başlamasından
önce sonuçlandırılır.
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b) Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir.
c) Özel öğrenci her yarıyıl bir ders alabilir.
ç) Özel öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.
d) Öğrenci katkı payının yatırılması ile ders kaydı yapılır.
e) Özel öğrencilik süresi iki yarıyıl ile sınırlıdır.
f) Özel öğrencilik sırasında alınan derslerden, daha sonra lisansüstü program hakkı elde

edildiğinde muaf olunamaz.
(2) Şartlı öğrenci kabulü ile ilgili esaslar şunlardır;
a) Bir lisans programından mezun öğrencilerden yüksek lisans başvurusunda aranan

şartlardan sadece yabancı dil şartını yerine getirememiş olanlar ile yüksek lisans programından
mezun olup da doktora başvurusunda aranan şartlardan sadece yabancı dil şartını yerine geti-
rememiş olanlar kendileri için belirlenen kontenjanlar için yüksek lisans ve doktora şartlı kabul
programına başvurabilirler.

b) Bu durumdaki öğrenciler için ilgili ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü
Yönetim Kurulunun onayı ile ilgili yüksek lisans ve doktora programı kontenjanlarının yarısını
geçmemek kaydıyla kontenjan ilan edilir.

c) Yüksek lisans başvurusu kabul edilen adayların şartlı kabul programına kayıtlarının
yapılabilmesi için; ALES puanının %75’i ile lisans not ortalamasının %25’i toplanarak aday-
ların sıralaması yapılır. Eşitlik durumunda ALES puanı yüksek olanlara öncelik verilir. Doktora
programına başvurusu kabul edilen adayların şartlı kabul programına kayıtlarının yapılabilmesi
için; ALES puanının %75’i ile lisans not ortalaması ve yüksek lisans not ortalamasının topla-
mının yarısının % 25’i toplanarak adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES puanı yüksek
olanlara öncelik verilir.

ç) Lisansüstü eğitime özel öğrenci olarak kaydolan öğrenciler, lisansüstü eğitimde ala-
cakları derslerin toplam kredi sayısının en çok %50’sini özel öğrenci olarak alabilir.

d) Yüksek lisans ve doktora programına şartlı kabul hakkını kazananlar; Üniversite ta-
rafından verilecek olan bir yıllık yabancı dil hazırlık programına devam hakkını da kazanırlar.
Şartlı kabul hakkı kazanan öğrenciler, bir yıllık süre içerisinde merkezi olarak yapılan ÜDS,
KPDS, YDS, TOEFL ve benzeri yabancı dil sınavlarının birinden yüksek lisans ve doktora
programına kabul için aranan asgari yabancı dil puan koşulunu sağlamaları halinde yüksek li-
sans ve doktora programına kayıt hakkı kazanırlar. Aksi halde ilgili yüksek lisans ve doktora
programı öğrenciliğine kabul hakkından yararlanamazlar.

e) Şartlı öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde bu
Yönetmeliğin derslerle ilgili hükümleri uygulanır. Bu statüdeki öğrenciler aldıkları dersleri
daha sonraki dönemlerde kredili dersler olarak saydırabilir. Öğrencilerin kredi/saat başına, Ens-
titü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanan mali
yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilmek için:
a) Adayın ilgili üniversite içindeki başka bir enstitünün anabilim dalında veya başka

bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olması,
b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olması,
c) Her yarıyıl için en az yedi kredilik ders almış olması,
ç) Kayıt yaptırmış olduğu dersleri başarmış olması,
d) Not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az CB, doktora da ise en az BB

olması
gerekir.
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(2) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren lisansüstü programları arasında yapılır. İlgili
anabilim dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci
kontenjanlarını, Müdürlüğe bildirir. Kontenjanlar Enstitü Kurulunda görüşülerek Rektörlüğe
sunulur.

(3) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını; yarıyıl başından en az onbeş gün önce
transkriptlerini de ekledikleri bir dilekçeyle, Enstitü Müdürlüğüne yaparlar.

(4) İlgili anabilim dalınca adaylar; lisans, yüksek lisans başarı notu ile alınan lisansüstü
ders sayısı, kredisi ve başarı notu değerlendirilerek sıralanır ve bu sıralama Enstitü Yönetim
Kurulunda görüşülerek kesinleştirilir.

(5) Müracaatı kabul edilen öğrencilerin, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Enstitüsü li-
sansüstü öğrencileri için belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekir.

(6) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı baş-
kanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi Enstitü Yö-

netim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından duyurulur.
(2) Öğrenci kayıt işlemleri, lisansüstü programın özellikleri dikkate alınarak Müdürlük

tarafından yapılır. Akademik takvimde belirtilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar,
kesin kayıt hakkını kaybeder. Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz. Kayıt için istenen belgelerin
aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına
ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yenileme, Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin, her yarıyılın başında akademik takvimde

belirtilen süre içinde Üniversite Mütevelli Heyetince belirlenen öğrenim ücretini ödemeleri ve
kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Akademik takvimde belirtilen süre içinde üst üste veya aralıklı
olarak iki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı mad-
desi hükümleri uygulanır.

(2) Mazereti sebebiyle belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, mazeretli
kayıt yenileme süresi içinde mazeretini yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne bildirmek zorunda-
dır. Mazereti, Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli kayıt yenileme süresi
bitimine kadar kaydını yaptırabilir. Ders ve tez dönemlerinde kayıt yenileme işlemlerini süresi
içinde yaptırmayan ve mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrenci-
lerin kaydı yapılmamış sayılır.

Danışman atanması
MADDE 16 – (1) Yüksek lisans, doktora çalışmalarına danışman, öğrencinin bağlı bu-

lunduğu anabilim dalı kurulunun görüşleri alınarak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Zorunlu hallerde, yüksek lisans öğrencileri için
danışman doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış öğretim görevlileri arasından da
seçilebilir.

(2) Lisansüstü öğrencilerinin danışmanları kesin kaydı takip eden bir hafta içinde be-
lirlenir.

Ders alma ve bırakma
MADDE 17 – (1) Lisansüstü öğrencileri yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen

tarihler arasında ders kaydı yaptırmak zorundadır.
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(2) Bir yarıyılda en çok 20 kredilik ders alınabilir.
(3) Yarıyıl başında, danışmanın görüşü doğrultusunda alacağı dersleri seçip ders kaydı

yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders alma-bırakma günlerinde danışmanın
görüşü doğrultusunda ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapabilir.

(4) Lisansüstü öğrencileri; danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve
Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yurtiçi ve yurtdışındaki başka yükseköğretim kurumla-
rından lisansüstü dersler alabilirler.

Ders saydırma
MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin şartlı öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil,

son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler;
danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla öğrencinin
kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden
alınan dersler; eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek ders varsa bu ders-
lerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin
transkriptine işlenir.

(3) Yatay geçişler hariç, herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak bu prog-
ramı tamamlamada kullanılan kredili dersler, doktora programına transfer edilemez.

(4) Lisansüstü öğrencinin, kredi transferi yaptıracağı derslerin kredi toplamı, öğrenim
gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgari kredinin yarısını geçemez.

Devam zorunluluğu
MADDE 19 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygula-

malı derslerin % 20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl
sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Ders tekrarı
MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrar almak ve başar-

mak zorundadır. Başarısızlıktan dolayı tekrar alınan dersler için devam şartı aranır.
(2) Başarısız olunan dersin açılmaması, programdan kaldırılmış olması ve benzeri du-

rumlarda danışmanın görüşü doğrultusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile başarısız olduğu dersin yerine başka bir lisansüstü ders alabilir. Öğ-
rencinin, kayıtlı bulunduğu lisansüstü programında zorunlu görülen asgari krediyi, o programda
belirtilen süre içinde tamamlaması gerekir. Bu süre içinde tamamlamayan öğrenciler hakkında
2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Sınavlar
MADDE 21 – (1) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav: Derslerde en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyeleri yarıyıl süre-

since öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuar ve benzeri çalışmaları da ara sınav ye-
rine sayabilir.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl so-
nunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin
yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu ve-
rilir.

c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders
kaydını yaptırmış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması şartları aranır. Bütünleme
sınavına; yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya ma-
zeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler. Bütünleme
sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu verilir.
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ç) Mazeret sınavı: Sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu, doğal afet ve kaza ne-
deniyle mahallin mülki amirinden alınacak belge ile mazeretini belgelendiren öğrenciye, gire-
mediği yarıyıl sonu sınavları için Enstitü Yönetim Kurulunca mazeret sınavı hakkı verilir. Diğer
mazeretler hakkında Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir.

d) Bu derslerin başarı notunun hesaplanmasında mazeretli olduğu dönemin ara sınav
puanları esas alınır. Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı ve-
rilmez.

Ders değerlendirme esasları
MADDE 22 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir

dersin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile laboratuar veya alan çalışması gibi uygulamalı
saatlerin yarısının toplamıdır.

(2) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğren-
cinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği
başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav
yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da % 60’ı alınmak suretiyle öğrencinin
başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının
hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.

(3) Ders geçme notu yüksek lisansta CB, doktorada ise BB’dir. Yarıyıl sonu sınav no-
tunun yüksek lisans programlarında en az 65 puan, doktora programlarında en az 75 puan ol-
ması gerekir.

(4) Ders başarı durumunu ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları aşağıda
belirtilmiştir:

Katsayısı Not Puan
90 – 100 AA 4
85 – 89 BA 3,5
80 – 84 BB 3
75 – 79 CB (Doktora için en düşük başarı notu) 2,5
70 – 74 CC 2
65 – 69 DC (Yüksek lisans için en düşük başarı notu) 1,5
64 ve altı DD (Geçmez) 1
FG Sınava girmedi 0
FF Devamsız 0
BŞ Başarılı -
BZ Başarısız -
(5) Diğer notlar;
a) G notu: Kredisiz derslerde başarılı,
b) K notu: Kredisiz derslerde başarısız,
c) F1 notu: Devamsız, yıl sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız,
ç) F2 notu: Yıl sonu veya bütünleme sınavına girmedi, başarısız,
d) F3 notu: Yıl sonu veya bütünleme sınavına girdi, başarısız
olarak tanımlanır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 23 – (1) Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının

ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak ya-
pabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede hata görülürse gerekli not düzelt-
mesi yapılarak ilgili Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programına İlişkin Ortak Esaslar

Yüksek lisans programı
MADDE 24 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir.
Amacı
MADDE 25 – (1) Yüksek lisans programı, öğrencilerin lisans yeterliliklerine dayalı

olarak yapılan;
a) Aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmeyi,
b) Edindikleri uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeyi,
c) Alanlarındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bil-

giler oluşturabilmeyi,
ç) Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümle-

yebilmeyi ve alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme ve
çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazandırmayı,

d) Alanlarındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki grup-
lara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilmesi ve konusuyla ilgili verilerin toplanması, yo-
rumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu de-
ğerleri öğretebilmesini ve denetleyebilmesini sağlamayı,

e) Alanında uygulayabilecek duruma geldiği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini di-
siplinler arası çalışmalara uygulayabilmesini amaçlayan, eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve
uygulama faaliyetleri ile tez çalışmasını

kapsayan bir lisansüstü programıdır.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Kapsamı
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak ko-

şuluyla, en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup,
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, li-
sans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Bu dönem
sonunda yeterlik sınavı yapılır.

Süre
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının süresi en fazla altı yarıyıldır. Bu

süre içinde tamamlamayan öğrenciler hakkında, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hü-
kümleri uygulanır. Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlamış, ağırlıklı genel not or-
talaması en az 3.00 olan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.

Dönem projesi
MADDE 28 – (1) Dönem projesi öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği

bilgilerin etkin olarak kullanılmasını kapsar. Dönem projesi bir yarıyıl sürecek şekilde öğren-
cinin en az 24 kredilik ders yükünü ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 ile tamamlamış
olması kaydıyla en erken üçüncü yarıyıldan itibaren, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre
belirlenen danışman öğretim üyesi gözetiminde hazırlamaya başlayabilir.

(2) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu ikinci yarıyılın sonuna kadar
Enstitü Müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim dalı başkanlığına sunar. Proje konusu Ens-
titü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
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(3) Dönem projesi üçüncü yarıyıl dersleriyle ve tekrar alınan derslerle birlikte yürütü-
lebilir. Ancak projeye başlayabilmesi için öğrencinin en az 24 kredilik ders yükünü başarı ile
tamamlamış olması gerekir. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyıllarda, dönem projesine kayıt
yaptırmak zorundadır. Dönem projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi tez yazım ku-
rallarına uygun şekilde hazırlayıp bağlı bulunduğu anabilim dalı vasıtasıyla Enstitüye teslim
eder.

(4) Dönem projesi, danışmanın ve ilgili anabilim dalı tarafından önerilen üç öğretim
üyesi arasından Enstitü Yönetim Kurulunun atayacağı bir raportörün görüşü doğrultusunda ba-
şarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız olunması halinde, bu Yönetmeliğin 27 nci
maddesinde belirtilen azami sürenin sonuna kadar dönem projesi her dönem tekrar verilir. Bu
süre sonuna kadar dönem projesinden başarılı olamayan öğrenci hakkında, 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Yeterlik sınavı
MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavı ile ilgili esaslar şunlardır;
a) Program sonunda yapılacak yeterlik sınavı için biri öğrencinin danışmanı, biri başka

bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üç veya beş kişilik jüri kurulur. Ders-
lerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrenci yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sına-
vında başarısız olan öğrenci üç ay içinde yeniden sınava alınır. Bu süre içinde tamamlamayan
öğrenciler hakkında, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

b) Yeterlik sınavının yapılacağı yer ve zaman enstitü tarafından en az onbeş gün önce
ilan edilir. Sınav akademik elemanların izlemesine açıktır, ancak katılanlar soru soramaz ve
jürinin değerlendirmesi sırasında sınav yerinde bulunamazlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Kapsamı
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam 24 krediden az olmamak ko-

şuluyla en az yedi ders, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Seminer
ve uzmanlık alan dersi kredisiz olup, başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi
sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, dersler danışmanın
görüşü doğrultusunda, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.

Süre
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır.

Dördüncü yarıyıl sonunda, kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğ-
renci hakkında, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını dör-
düncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrenciye,
danışmanının görüşü doğrultusunda, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verile-
bilir. Bu süre bitiminde tezin teslim edilmiş olması gerekir. Bu ek süre sonunda da tezini ta-
mamlamada başarısız olan öğrenci hakkında, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri
uygulanır. Ek süre başarısız olunan kredili dersler ve seminer için kullanılmaz. 

(3) Tez çalışmasında üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğ-
renci hakkında, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler,
üçüncü yarıyıl sonunda programı tamamlayabilir.
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Tez danışmanının belirlenmesi ve tez önerisinin sunulması
MADDE 32 – (1) Tez çalışmasının başlatılması ile ilgili esaslar şunlardır;
a) Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın başına kadar, tez önerisi ise en geç üçüncü ya-

rıyılın başına kadar anabilim dalı başkanlığınca Enstitüye önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda veya alanla ilgili öğ-
retim üyesinin bulunmaması durumunda yurt içinde başka üniversitelerden de ikinci tez da-
nışmanı atanabilir. Gerekli görüldüğünde Bezmialem Vakıf Üniversitesi öğretim üyeliğine atan-
ma ve yükseltilme ölçütlerinde belirtilen yardımcı doçentlik atama ölçütlerine sahip doktoralı
öğretim görevlileri de enstitü yönetim kurulu kararıyla tez danışmanı olabilir.

b) Tez danışmanı atandığı tarihten itibaren seminer sorumlusudur. Seminer sorumlusu-
nun tez ile ilişkili olarak önereceği seminer konusu, ikinci yarıyıldan itibaren anabilim dalı
başkanlığınca Enstitüye bildirilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman en az on gün önce enstitü
tarafından ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz olup, akademik elemanların izlemesine açıktır.
Sunulan seminer, seminer sorumlusunun görüşü alınarak anabilim dalı başkanlığının belirle-
yeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç, seminer
raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla anabilim dalı başkanlığı tarafından beş gün içeri-
sinde Enstitüye bildirilir. Seminerden başarısız olunması halinde öğrenci izleyen ilk yarıyılda
seminerini tekrarlar. Bu seminerde de başarısız olan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Tez konusu ve önerisi üzerinde daha sonra yapılması istenen değişiklikler, anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

(3) Tez konusunun etik ilkelerine uygun olup olmadığı konusunda onay gerekirse, ge-
rekli onay alındıktan sonra, Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

bağlı olduğu Enstitünün öngördüğü tez yazım kurallarına uygun olarak yazarak altı nüsha ha-
linde, jüri önünde sözlü savunmasının yapılabilmesi için Enstitü Müdürlüğüne sunulmak üzere,
anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

(2) Yüksek lisans tez sınavı jürisi ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulunun onayıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri Üniversitenin için-
deki başka bir anabilim/bilim dalından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere
en az üç en fazla beş asıl; en az biri Üniversitenin içindeki diğer bir anabilim dalından veya
başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden, öğretim üyesi
bulunmadığı takdirde doktoralı öğretim görevlisinden oluşur. Sınavda jüri üyelerinden birisinin
anabilim dalı dışından olması gerekir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danış-
manı jüri üyesi olamaz.

(3) Sınav, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen ve tarihi en az on gün ön-
ceden ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır.

(4) Tezler, ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından jüri üyelerine gönderilir.
Yüksek lisans tezi savunma sınavı
MADDE 34 – (1) Jüri üyeleri; tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç

bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
(2) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl jüri üyelerinin yerine, ilgili

anabilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile yapılmaz.
İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek anabilim dalı ta-
rafından ilgili Enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilip onbeş gün içinde ikinci
bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler hakkında Enstitü Yönetim Kurulunca karar
verilir.
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(3) Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. İlgili Enstitü Yönetim Kurulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça,
izleyicilere açıktır ve en az altmış, en çok doksan dakika sürelidir.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, tez
hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri üyelerinin bireysel
tez değerlendirme raporlarıyla birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç iş günü içinde, Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini,
Enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde
Enstitüye teslim eder.

(6) Teziyle ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
en çok üç ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim dalı
başkanlığınca Enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu
savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesi hükümleri uygulanır.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez
konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının
ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydı ile kendisine
tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez
konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek
koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları
yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırıl-
maksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(8) Yüksek lisans tezi reddedilen öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü mad-
desi hükümleri uygulanır.

Yüksek lisans diploması
MADDE 35 – (1) Tez sınavında başarılı olup gerekli koşulları yerine getiren ve yüksek

lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez sınavına giriş ta-
rihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi Enstitü Yönetim Kurulunca
şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, şekli Senato tarafından belirlenmiş,
yüksek lisans diploması veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir.
Enstitü Müdürü ve Rektör imzasını taşıyan diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ana-
bilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Doktora Programına İlişkin Esaslar

Amacı
MADDE 36 – (1) Programın amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak
için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programı; derslerden, iki se-
minerden, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmalarından oluşur.

Kapsamı
MADDE 37 – (1) Doktora programı; ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez ça-

lışması ve tez savunma sınavından oluşur.
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(2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, sekiz dersten
az olmamak koşuluyla toplam en az 24 kredi ders yükünü ve en az bir semineri; lisans derecesi
ile kabul edilen öğrenci ise 14 dersten az olmamak koşuluyla en az 42 kredi ders yükünü ve en
az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır. Verilen semi-
nerler doktora ders yükü ve kredisine sayılmaz.

(3) Doktora dersleri lisans dersleri arasından seçilemez.
(4) Öğrenci, doktora programlarındaki lisansüstü dersleri, danışmanının görüşü doğ-

rultusunda, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçebilir. Doktora programına yük-
sek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, derslerin en çok iki tanesini, daha önce almamış
olmaları ve bu derslere kayıtlı başka yüksek lisans öğrencisi bulunması koşuluyla, yüksek lisans
programı dersleri arasından da seçebilir.

(5) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı bütünleşik doktora programları şeklinde
de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve esasları Üniversitenin önerisi, Öğretim
Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.

Süre
MADDE 38 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesiyle

kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için dokuz yıldır. Ancak
bu Yönetmelik hükümlerine göre tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda, yüksek
lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler altıncı yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilen öğren-
ciler ise sekizinci yarıyıl sonunda programı tamamlayabilir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi;
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili dersleri başarıyla tamamlayamayan öğrenci hakkında
2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Derslerini ve seminer ya da seminerlerini başarıyla tamamlayan, doktora sınavında
başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez izleme komitesi denetiminde bir tez
hazırlamak ve tez savunma sınavına girmek zorundadır.

(4) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilip sekizinci yarıyılın sonuna kadar, lisans de-
recesi ile kabul edilip onuncu yarıyılın sonuna kadar tez çalışmasını tamamlayamadığı için tez
savunma sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulunun onayıyla tezini jüri önünde savunabilmesi için her seferinde en az altı ay
olmak üzere yeni süreler verilir. Bu ek süre sonunda da başarısız olan öğrenci hakkında 2547
sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Seminerler
MADDE 39 – (1) Tez danışmanı seminerleri yürütmekle yükümlüdür. Öğrenci tez ko-

nusu ile ilgili iki seminer vermek zorundadır. Birinci seminer ikinci yarıyılda, ikinci seminer
ise üçüncü yarıyılda verilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman anabilim dalı başkanlığı tara-
fından Enstitüye bildirilir ve en az on gün önce Enstitü tarafından ilan edilir. Seminer çalışması
kredisiz olup, öğretim elemanlarının ve lisansüstü öğrencilerin izlemesine açıktır. Sunulan se-
miner tez danışmanının görüşü alınarak anabilim dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri
tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerden başarısız olunması halinde
öğrenci izleyen ilk yarıyılda seminerini tekrarlar. Yine başarısızlık halinde 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Sonuç seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tuta-
nakla anabilim dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde Enstitüye bildirilir.

Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                   9 Şubat 2013 – Sayı : 28554

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 40



Yeterlik sınavı
MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yapılır.
(2) Kredili dersleri, seminer/seminerleri başarıyla tamamlayan öğrenci doktora sınavına

alınır.
(3) Yeterlik sınavları her yarıyılda bir olmak üzere yılda iki kez yapılır.
(4) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-

recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır. Yeterlik sınavına süresi içerisinde girmeyen öğrenci hakkında 2547 sayılı
Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(5) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak anabilim dalı baş-
kanlığınca önerilen, Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik
doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(6) Doktora yeterlik komitesi üyelerinden biri komite başkanı olarak seçilir. Başkan,
komitenin düzenli çalışmasından, sınavların zamanında yapılmasından sorumludur. Komite
farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, üç veya beş
kişilik sınav jürileri kurabilir. Jüri üyeleri başka bir anabilim dalı veya başka bir üniversitenin
ilgili anabilim dalından da seçilebilir.

(7) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav
için verilen süre bir saatten az, üç saatten fazla, sözlü sınav süresi yarım saatten az, iki saatten
fazla olamaz. Yazılı sınavda en az iki gözetmen bulunur. Kullanılan sınav kağıtlarının Enstitü
onaylı ve jüri imzalı olması gerekir. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğ-
rencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya
başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca, ye-
terlik sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye bildirilir.

(8) Doktora yeterlik komitesi gerekli gördüğü durumlarda, yeterlik sınavında başarılı
olan bir öğrencinin ders yükünü tamamlamış olsa bile, dördüncü yarıyıldan sonra da çalışma
alanıyla ilgili en çok üç ders daha almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders veya dersleri ye-
terlik sınavından sonraki iki yarıyıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrenci hakkında 2547
sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(9) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava
alınır. Arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenci hak-
kında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(10) Lisans derecesiyle kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir
öğrenci, yüksek lisans programına geçiş yapabilir.

Tez danışmanı
MADDE 41 – (1) Tez danışmanı belirleme esasları şunlardır;
a) Tez danışmanı en geç dördüncü yarıyılın başına kadar anabilim dalı başkanlığınca

Enstitüye önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin
gerektirdiği durumlarda veya alanla ilgili öğretim üyesinin bulunmaması durumunda yurt içinde
başka üniversitelerden de ikinci tez danışmanı atanabilir.

b) Gerekli görüldüğünde Bezmialem Vakıf Üniversitesi öğretim üyeliğine atanma ve
yükseltilme ölçütlerinde belirtilen yardımcı doçentlik atama ölçütlerine sahip doktoralı öğretim
görevlileri de Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tez danışmanı olarak atanabilir.
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Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 42 – (1) Doktora tez konusu, öğrenci ve danışmanı tarafından belirlenir ve

yeterlik sınavından önce ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tez konusu, etik onay alındıktan sonra, anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitü
Yönetim Kuruluna sunulur.

Tez izleme komitesi
MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavından başarılı bulunan öğrenci için danışmanın görüşü,

ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla bir ay içinde tez iz-
leme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanı yanında
ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Tez izleme komitesi üyelerinin belir-
lenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim
üyelerine öncelik verilir. İkinci tez danışmanı tez izleme komitesi içinde yer alamaz, ancak di-
lediği takdirde komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde danışmanın görüşü, ilgili
anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile
komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

(4) Tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere ol-
mak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine
yazılı bir rapor sunar ve bu raporu komite toplantısında sözlü olarak savunur. Bu raporda ya-
pılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
çalışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Komite raporu, anabilim
dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.
Süresi içerisinde tez çalışması raporunu sunmayan öğrencinin durumu başarısız olarak değer-
lendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
renci hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Tez önerisi savunması
MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir ra-
poru sözlü savunma sınavı tarihinden en az onbeş gün önce komite üyelerine sunar.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisini salt çoğunlukla kabul veya
reddeder. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca üç iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne
tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Bu durumda öğrenci için yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Tez çalışmasına aynı
danışmanla devam etmek isteyen öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren
öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi ikinci savunmada da
reddedilen öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tari-
hinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve bu raporu komite toplantı-
sında sözlü olarak savunur. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde ya-
pılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız
olarak belirlenir. Süresi içerisinde tez çalışması raporunu sunmayan öğrencinin durumu başa-
rısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başa-
rısız bulunan öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
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Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 45 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü tez

yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorun-
dadır.

(2) Öğrenci, savunma sınavı tarihinden en az bir ay önce tezini asıl ve yedek jüri üye-
lerine sunulmak üzere ve tezinin sekiz kopyasını ise Enstitüye ulaştırmak üzere anabilim dalı
başkanlığına teslim eder.

(3) Tezler, ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından jüri üyelerine gönderilir.
(4) Doktora tezi sınavı jürisi, tez danışmanının görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının

önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla belirlenir. Jüri, öğrencinin tez izleme komite-
sinde bulunan üç öğretim üyesinden, asıl ve yedek üyelerden en az biri başka bir üniversite
veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere beş asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

Doktora tezi savunma sınavı
MADDE 46 – (1) Jüri üyeleri, adayın sunduğu doktora tezini bilimsel ve biçimsel yön-

den inceleyerek, hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporlarını tez savunma sınavından
en az üç gün önce Enstitü Müdürlüğüne teslim eder. Süresi içerisinde kişisel değerlendirme
raporunu Enstitüye göndermeyen üye, jüriden çekilmiş sayılır.

(2) Tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde top-
lanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Savunma sınavı, tezin sunulması ve bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yo-
rumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Enstitü Yönetim Kurulunun aksi yönde
gerekçeli bir kararı bulunmadıkça, izleyicilere açık olarak yapılan bu sınavın yeri ve tarihi en
az on gün önceden anabilim dalı başkanlığınca ilan edilir. Sınav, en az altmış, en çok yüzyirmi
dakika sürelidir.

(3) Doktora tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine,
ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapıla-
maz. İlan edilen günde yapılamayan tez sınavı tutanakla tespit edilerek Enstitüye bildirilir.
Anabilim dalı en geç onbeş gün içinde ikinci bir tez sınav günü belirler. İkinci kez toplanama-
yan jüriler hakkında Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez
sınavını izleyen üç iş günü içinde, Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenci hak-
kında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Tezi hakkında düzeltme ka-
rarı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden sa-
vunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini,
Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde
Enstitüye teslim eder. Tezini bu süre içerisinde Enstitüye teslim etmeyen öğrenci hakkında
2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim
dalı başkanlığınca Enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.
Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesi hükümleri uygulanır.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mezuniyet ve diploma
MADDE 47 – (1) Herhangi bir lisansüstü programını bu Yönetmelik hükümlerine göre

başarıyla tamamlayan öğrencinin mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı başkanlığınca yüksek lisans veya doktora savunma sınavı jüri ra-

porları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da

sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin ya da dönem projesinin elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) YÖK tarafından istenen belgelerin
Enstitü Müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.
(2) İlgili bütün belge ve bilgiler Enstitü Müdürlüğüne ulaştıktan sonra öğrencinin dos-

yası Enstitü Yönetim Kurulunca incelenir ve mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine
getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen yüksek lisans öğren-
cilerine; yüksek lisans, doktora öğrencilerine; doktora diploması verilir.

(3) Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim dalındaki programın
onaylanmış adı bulunur.

Mazeretler ve izinler
MADDE 48 – (1) Lisansüstü öğrencilerine sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık maze-

reti, askerlik, yurtdışında eğitim imkanı, maddi ve ailevi nedenler ile danışmanın ve anabilim
dalı başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en fazla
dört yarıyıl süreyle izin verilebilir.

(2) Bir defada verilen izin en çok iki yarıyılı kapsar. Ancak iki yarıyıl izin almış olan
öğrenci, izin süresinin bitiminde tekrar izin başvurusunda bulunabilir.

(3) İzin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
(4) İzni sona eren öğrencinin, en geç bir ay içinde Enstitüye yazılı olarak başvurarak

kaydını açtırması gerekir. Öğrenciler izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıt-
larını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Öğrenciler izinli ol-
duğu dönemde mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

(5) Mazeretler ve izinlere ilişkin diğer esaslar Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ile
Senato tarafından belirlenir.

Eğitim ücretleri
MADDE 49 – (1) Lisansüstü eğitimleri boyunca öğrenciler Üniversitenin Mütevelli

Heyeti tarafından belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, YÖK ve Üniversitelerarası Kurul kararları uygu-
lanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 51 – (1) 10/6/2011 tarihli ve 27960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
SAFKAN DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/2)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; safkan damızlık koyun ve keçi yetiştiriciliği ile

bunlara ait sperma, ovum, embriyo üretimi, uygulanması ve ticareti konularını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, her yaştaki safkan damızlık koyun ve keçinin; soy kütüğüne

kayıt şartlarını, kayıt için gerekli bilgileri, ırka özgü performans değerlendirme metotlarını ve
kriterlerini, damızlık koyun ve keçilerin ve bu hayvanlara ait sperma, ovum ve embriyoların
her aşamadaki kayıt ve belgelendirilmelerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Ka-

nununun 10 uncu maddesine,
b) 5/12/2011 tarihli ve 28133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvanlarda Soy Kü-

tüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik, 8/12/2011 tarihli ve 28136 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri
Hakkında Yönetmelik, 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sperma,
Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik,
2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvan-
ların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine dayanılarak,

c) Komisyonun; Avrupa Birliğine Safkan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğine İliş-
kin 89/361/EC sayılı direktifine, Safkan Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğinde Soy Kütüklerine Giriş
Yönetimi Kriterine ilişkin 90/255/EC sayılı, Safkan Damızlık Koyun ve Keçilerin Performan-
sının İzlenmesi ve Genetik Değerlerinin Ölçülmesi için Kullanılan Yöntemlere ilişkin
90/256/EC sayılı, Damızlık Safkan Koyun ve Keçiler ve bu hayvanlara ait Sperma, Ovum ve
Embriyolarının Damızlık Amacı ile Kayıt Kriterlerine ilişkin 90/257/EC sayılı, Safkan Damız-
lık Koyun ve Keçiler ve onlara ait olan Sperma, Ovum ve Embriyoları için Damızlık Sertifi-
kalarına ilişkin 90/258/EC sayılı Komisyon Kararlarına paralel olarak

hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Birlik: Her türden hayvan için ıslah esas olmak üzere, yetiştirme, pazarlama faali-

yetlerini gerçekleştirmek amacıyla, gerçek ve tüzel kişiliği haiz yetiştiriciler ile kurum ve ku-
ruluşların oluşturdukları Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş 5996 sayılı Kanuna göre ku-
rulmuş yetiştirici birliklerini,

c) Damızlık belgesi: Ana ve babası bilinen ve kayıt sisteminde kayıtlı damızlık hay-
vanlara verilen belgeyi,

ç) Genel müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,
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d) Hayvan sahibi veya yetiştirici: Hayvanların mülkiyet hakkını üzerinde bulunduran
gerçek veya tüzel kişiyi,

e) Islah programı: Türkiye koşullarına uyumlu kaliteli damızlıklar elde etmek amacıyla
ulusal veya bölgesel olarak planlanan ıslah çalışmalarını düzenlemek ve yönlendirmek amacıyla
yapılan çalışma planını,

f) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,
g) Kayıt sistemi: Hayvansal üretimin ve/veya ıslah programının gereği toplanması ön-

görülen bilgilerin kaydedildiği, depolandığı ve değerlendirildiği tür bazında tutulan kayıt or-
tamını,

ğ) Merkez birliği: İl yetiştirici birliklerinin bir araya gelerek oluşturdukları ve faaliyet-
leri tüm yurdu kapsayacak şekilde her türden hayvan için kurulmuş merkez birliğini,

h) Ön soy kütüğü: Sadece yetiştirme kayıtları tutulan işletmelerde mensup olduğu ırkın
özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan kayıt sistemini,

ı) Performans testi: Koyun ve keçilerin damızlık değerlerinin belirlenmesi, verim özel-
liklerinin genetik değerlendirilmesi ve döl kontrolü çalışmalarını,

i) Safkan damızlık: Ana-babası, büyükanne ve büyükbabası aynı ırka ait bir soy kütü-
ğüne girişi yapılmış veya kayıt edilmiş, kendisi de bu soy kütüğüne kaydı yapılmış veya soy
kütüğüne girişinin yapılabilmesi için ait olduğu ırka ait özellikleri taşıyan bir koyunu-keçiyi,

j) Soy kütüğü: Atalarından bahsedilerek belirli bir ırka ait safkan damızlık koyun ve
keçilerin Bakanlık tarafından resmi olarak tanınan bir hayvan sahibinin, kuruluşun veya birliğin
ya da Bakanlığın bir birimi tarafından yürütülen herhangi bir kayıt sistemini,

k) Veri tabanı: Soy kütüğü ve ön soy kütüğü sisteminde tutulan tüm kayıtları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Soy Kütüğünde Yetki ve Başvuru

Yetki
MADDE 5 – (1) Soy kütüğü ve ön soy kütüğü çalışmaları aşağıda belirtilen kuruluşlar

tarafından yürütülür.
a) İllerde; il müdürlüğü ve/veya birliklerin kurulduğu illerde, Merkez Birliğine üye ve

Merkez Birliği aracılığıyla Bakanlıktan yetki almış olan birlik,
b) Ülke genelinde; Bakanlık ve/veya Bakanlıktan yetki almış Merkez Birliği.
(2) Soy kütüğü ve ön soy kütüğü sisteminin gerektirdiği tüm işlemler; soy kütüğüne

kayıtlı işletmelerde birlikler, ön soy kütüğüne kayıtlı işletmelerde il müdürlükleri ve/veya bir-
likler tarafından yapılır.

(3) Bakanlık, birliklere teknik, sağlık hizmetleri ve eğitim konusunda gerektiğinde des-
tek sağlayabilir.

Başvuru
MADDE 6 – (1) Soy kütüğü ve ön soy kütüğü sistemini yürütmek isteyen birlikler,

içeriği Merkez Birliklerince belirlenen başvuru dosyasını hazırlayarak Merkez Birliğine mü-
racaat eder. Merkez Birliği en geç otuz işgünü içerisinde incelemesini yapar. Uygun görülme-
mesi durumunda gerekçeli cevap verir. Uygun görülmesi durumunda onay için birlik adına Ba-
kanlığa başvurur. Bakanlık başvuruyu inceler ve en geç onbeş işgünü içerisinde cevaplar.

(2) Bakanlık tarafından başvurunun uygun bulunması durumunda il müdürlüğü bilgi-
lendirilir.
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(3) Soy kütüğüne kayıtlı olmak isteyen yetiştirici, birliğe müracaat eder. Birlik kuruluş
belgesindeki koşulları taşıyan, her yetiştirici ve işletmesindeki tüm hayvanlar soy kütüğü kap-
samındadır.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait hayvanlar soy kütüğü kapsamına alınacak ise üye-
lik şartı aranmaz. Bu kapsamdaki iş ve işlemler, Merkez Birliği ile yapılacak protokolle belir-
lenir.

(5) İşletmesini ve hayvanlarını ön soy kütüğüne kayıt ettirmek isteyen yetiştiriciler, yet-
kili yetiştirici birliğine müracaat eder, uygun görülenler sisteme dâhil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğüne Kayıt Kriterleri ve Belgelendirme

Kayıt kriterleri
MADDE 7 – (1) Safkan bir koyun veya keçinin kendi ırkının soy kütüğüne kayıt ola-

bilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:
a) Aynı ırkın soy kütüğüne kayıtlı ebeveyn ve cedde sahip olmalı,
b) Soy kütüğü kurallarına uygun olarak doğumdan sonra kimliklendirilmiş olmalı,
c) Soy kütüğü kurallarına uygun olarak oluşturulmuş bir damızlık belgesine sahip ol-

malıdır.
(2) Yetiştirici Birliği, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen özellikleri barındırmayan

dişi ya da erkek bir hayvanın ön soy kütüğüne kayıt edilmesine karar verebilir. Bu dişi ise aşa-
ğıdaki koşulları sağlamalıdır:

a) Doğumunu takiben soy kütüğü kurallarına uygun şekilde kimliklendirilmeli,
b) Irk standartlarını karşıladığı, Merkez Birliğince oluşturulacak ve Bakanlık tarafından

onaylanan kurulca tespit edilmeli,
c) Ön soy kütüğü kurallarında belirtilen minumum özellikleri taşımalıdır.
(3) Annesi ve anneannesi ön soy kütüğüne, babası, dedesi, soy kütüğüne kayıt edilmiş

olan bir dişi hayvan, soy kütüğüne kayıt edilir.
(4) Soy kütüğüne kayıtlı koç ve tekelerden, ön soy kütüğü veya soy kütüğüne kayıtlı

koyun ve keçiler ile elle aşım sonucu elde edilen yavrular soy kütüğüne kayıt edilir.
(5) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde bahsedilen gereklilikler, ırk

özelliklerini gösteren fakat orijini bilinmeyen hayvanlar ile Bakanlığın onayladığı projeler so-
nucu elde edilen hayvanlar için değişiklik gösterebilir.

(6) Kayıt edileceği soy kütüğünde aynı ırktan olan hayvanlardan farklı özellikler gös-
teren safkan damızlık koyun veya keçi, bu soy kütüğü birkaç sınıf içeriyorsa damızlığın kendi
özellikleri ile örtüşen bölümüne kayıt edilir.

(7) Suni tohumlama ve embriyo transferi yapılan her koyun, keçi ve işletmesi ile ülke
içerisinde yapılan tüm suni tohumlama ve embriyo transferi bilgileri soy kütüğü veya ön soy
kütüğü sistemine kayıt edilir.

Belgelendirme
MADDE 8 – (1) Bütün dişi, erkek koyun ve keçiler soy kütüğüne kayıt edildiklerinde

damızlık olarak kabul edilir.
(2) Hayvanların satılması halinde yetiştiricinin birliğe talebi üzerine; Bakanlık tarafın-

dan belirlenen Ek-1’deki bilgileri içerecek şekilde hazırlanan damızlık belgesi verilir. Birlik
olmayan illerde talep, il müdürlüğü üzerinden Merkez Birliğine yapılır. Bakanlıkça belirlenen
kriterlere sahip olmayan hayvanlara damızlık belgesi düzenlenmez.

(3) Belge ücreti, Bakanlığın uygun görüşü ile Merkez Birliği tarafından belirlenir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Soy Kütüğü, Ön Soy Kütüğü, Veri Tabanı, Verilerin Değerlendirilmesi

Soy kütüğü
MADDE 9 – (1) Soy kütüğü, asgari aşağıdaki konu ve faaliyetleri içerir;
a) Tanımlama,
b) Soy bilgileri,
c) Islaha konu olabilecek özellik ve bilgileri,
ç) Üremeye esas bilgiler,
d) Sürüden ayrılma bilgileri,
e) Veri tabanı oluşturulması ve verilerin depolanması,
f) Verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların yayınlanması,
g) Islah programı,
ğ) Damızlık belgesi verilmesi.
(2) Soy kütüğü ve soy kütüğü içerisinde ıslah programı kapsamındaki verilerin toplan-

ması ile ilgili tüm iş ve işlemler Merkez Birliği tarafından yürütülür.
Ön soy kütüğü
MADDE 10 – (1) Ön soy kütüğü, asgari aşağıdaki konu ve faaliyetleri içerir;
a) Tanımlama,
b) Soy bilgileri,
c) Üremeye esas bilgiler,
ç) Sürüden ayrılma bilgileri,
d) Veri tabanı oluşturulması ve verilerin depolanması,
e) Verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların yayınlanması,
f) Damızlık belgesi verilmesi.
Veri tabanı
MADDE 11 – (1) Soy kütüğü, ön soy kütüğü veri tabanı, Bakanlık tarafından veya

yetki verilmiş Merkez Birliği tarafından oluşturulur.
(2) Soy kütüğü ve ön soy kütüğü sisteminde tutulan tüm kayıtlar Merkez Birliğinde de-

polanır.
(3) Veri tabanı Bakanlık kullanımına açıktır.
(4) Veri tabanı oluşturulması ve geliştirilmesinde Bakanlık destek verebilir.
Verilerin değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Soy kütüğü ve ön soy kütüğü sistemindeki tüm kayıtlar, Bakanlık

ve/veya Merkez Birliğinin belirleyeceği ıslah ve diğer çalışmalarda kullanılmak üzere değer-
lendirilir.

(2) Verilerin değerlendirilmesine ve damızlık değer tahmini yapılması veya yaptırılma-
sına Bakanlık ve/veya Merkez Birliği yetkilidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Islah Programı, Performans İzlenmesi ve Genetik Değerlendirme

Islah programı
MADDE 13 – (1) Ülkesel ıslah programları, Bakanlık ve Merkez Birliği tarafından ha-

zırlanır. Islah programları Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.
(2) Islah programlarında yapılacak her türlü değişiklik Bakanlığın onayına sunulur.
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(3) Islah programlarında; ıslah yöntemi, ıslah amacı, sürü büyüklüğü, kayıtlı sürü bü-
yüklüğü, programın süresi, faaliyet planı ve diğer teknik detaylar belirlenir.

(4) Islah programı kapsamındaki bir popülasyonda, birden fazla kuruluş, farklı ıslah
programları yürütemez.

(5) Koyun ve keçilerde ıslah programını yürütecek kuruluşlar, sperma üretme istasyonu
kurabilir veya bir sperma üretme istasyonu ile sözleşme yapabilir.

Performans izlenmesi ve genetik değerlendirme
MADDE 14 – (1) Hayvanlar, ait oldukları türün özelliklerine göre bireysel olarak kim-

liklendirilir.
(2) Damızlık değerin belirlenmesinde; et, süt, yapağı ve benzeri verim özelliklerinin

genetik değerlendirilmesi ve döl kontrolü çalışmaları Bakanlık kontrolünde birlikler tarafından
yapılır.

(3) Döl kontrolü ve damızlık koyun veya keçilerin genetik değeri hesaplanmasında bir
ya da daha fazla metodun kombinasyonu kullanılabilir. Hesaplamalardan elde edilecek tüm
veriler, yetkili otoritelerce erişilebilir olmalıdır.

Genetik değerlendirme
MADDE 15 – (1) Performans testi aşağıda belirtilen şekilde yapılır;
a) Performans testi bu amaçla kurulan bir merkezde yapılır.
b) Performans Test Merkezinden sorumlu yetkili kuruluş ve genetik değer hesaplamaları

ile sonuçların ilanından sorumlu yetkili kuruluş isimleri Bakanlıkça belirlenir.
c) Temel zootekni kurallarına göre, kullanılan genetik değer hesaplama yöntemi bilimsel

olarak kabul edilebilir olmalıdır.
ç) Kullanılan test yönteminin detaylı bir tanımlaması yapılmalı ve aşağıda belirtilen

kriterleri kapsamalıdır;
1) Merkeze kabul şartları; teste alınacak genç damızlık hayvanların maksimum yaşı ve-

ya ağırlığı, hayvanların sayısı belirtilmeli,
2) Merkezdeki test sürecinin uzunluğu ya da test sonu ağırlığı yazılmalı,
3) Hayvan besleme sistemi, rasyonun tipi, karkas verilerini içermeli,
4) Kaydedilecek özellikler; canlı ağırlık, yemden yararlanma oranı, vücut skoru, süt

verimi, süt bileşimi, yapağı-tiftik kalitesi ve benzeri veriler belirtilmeli, damızlık hayvanların
genetik değerinin hesaplanmasında ilgili tüm veriler kullanılmalıdır. Uygun prosedürler ile ge-
netik özellikler dışındaki faktörler damızlık değerin belirlenmesinde dışarıda bırakılmalıdır,

5) Irk özellikleri konusunda yapılacak performans testi, birlik tarafından oluşturulacak
bir test merkezinde veya temel zootekni kuralları karşılayacak şekilde genetik değerler hesap-
lanabiliyorsa yetiştirildiği işletmelerde de yapılabilir,

6) Birden fazla yerde ve sürüde planlanacak ya da uygulanacak testler, sürüler arasında
karşılaştırmayı mümkün kılacak şekilde planlanmalıdır,

7) Sütçü hayvanlara ait süt özelliklerinin damızlık değerinin hesaplanması sütçü
hayvanların verimleri kaydeden uluslararası komitenin belirlediği normlara uygun bir zaman
dönemini kapsamalı, süt verimi, sütün bileşimi veya diğer ilgili verileri ve özellikleri içerecek
şekilde yapılmalıdır,

8) Test edilen damızlık hayvanın genetik değeri damızlık değer olarak belirtilmeli ve
her özellik için yaşıtları ile kıyaslanmalıdır,

9) Çevresel değişiklilere göre ayarlanmış verim kayıtlarını içermelidir.
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ALTINCI BÖLÜM

Sperma, Ovum, Embriyo Üretim ve Uygulamaları

Üretim ve uygulamalar

MADDE 16 – (1) Safkan damızlıklara ait sperma, ovum ve embriyolar; Sperma, Ovum

ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik hüküm-

lerine uygun üretilmiş, test edilmiş, genetik değerlerinin ölçülmüş ve performanslarının izlen-

mesi için gerçekleştirilen testlerden kantitatif sınırları karşılayarak geçmiş olması halinde kul-

lanımına izin verilir. Mevzuata uygun yapılan suni tohumlama ve embriyo transferi uygula-

maları veri tabanına kaydedilir.

(2) Sperma, ovum veya embriyolar resmi olarak onaylanmış bir merkezde ve personel

tarafından toplanmış, işlenmiş ve saklanmış olmalıdır. Spermaların üretimi, kullanımı ve satı-

şında Ek-2’deki bilgileri içeren belgeler, ovumun üretimi, kullanımı ve satışında Ek-3 deki bil-

gileri içeren belgeler ve embriyonun üretimi, kullanımı ve satışında Ek-4 deki bilgileri içeren

belgelerin düzenlemesi zorunludur.

(3) Sperma, ovum veya embriyoların üretildiği merkezlerin uyması gerekli kurallar ve

tutulması zorunlu kayıtlar ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(4) Sperma, ovum ve embriyoların ithalatı, ihracatı ve uygulamaları Suni Tohumlama,

Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik ve Bakanlık tali-

matları doğrultusunda yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırım

MADDE 17 – (1) Soy kütüğü çalışmalarına yetki verilen Merkez Birliği Bakanlık ta-

rafından, birlik ise Merkez Birliği ve/veya Bakanlık tarafından denetlenir. Kurallara ve taah-

hütlerine uymayanlar yazılı olarak uyarılır. En geç üç ay sonra yapılan denetimde kurallara ve

taahhütlere uymama durumunun devam etmesi halinde; soy kütüğü çalışmalarını yürütme yet-

kisi geri alınır. Birliğin yetkisinin alınması durumunda soy kütüğü çalışmaları iptal edilir ve

tüm işletmeler ön soy kütüğü kapsamına alınarak, çalışmalar il müdürlüğünce yürütülür.

(2) Hayvan sahibi, işletmesine ve işletmesinden yapılan koyun ve keçi türü hayvan ha-

reketlerini yedi gün içinde, bu hayvanların doğumlarını altı ay içinde; göçerler veya mera hay-

vancılığı için il/ilçe müdürlüğüne bildirimde bulunulması hâlinde dokuz ay içinde, hayvanların

ölümlerini, işletmede zorunlu kesimlerini, yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgilerini

otuz gün içinde ilgili il/ilçe müdürlüğüne bildirir. Hayvan sahibi süresi içerisinde bildirimde

bulunmaz ise, ilgili il/ilçe müdürlüğü bu işletmeye ve bu işletmeden yapılacak koyun ve keçi

türü hayvan hareketlerini kısıtlar ve gerekli bildirimlerde bulunmadığından dolayı 5996 sayılı

Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre idari para cezası uygular.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 351)

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak
Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı fıkranın (k) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“i) Satış bedeli: Birden fazla taşınmazda hak sahibi olunması halinde yüzde elli satış
bedeli hesaplaması hak sahibinin tercih edeceği sadece bir taşınmaz için uygulanması şartıyla,
hak sahiplerine doğrudan satılacak taşınmazların dört yüz metrekareye kadar olan kısmı için
rayiç bedelin yüzde ellisini, hak sahipliğinin devredilmesi halinde ise taşınmazın sadece dört
yüz metre karesi için rayiç bedelin yüzde ellisi esas alınarak ve hak sahiplerinin hisselerine
oranlanmak suretiyle hesaplanacak bedeli, taşınmazın bundan fazlası ile diğer taşınmazları için
rayiç bedelin yüzde yetmişini,”

MADDE 2 – Aynı Genel Tebliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının üçüncü cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Genel Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 –
A. Başvuru bedeli
(1) 30/1/2013 tarihli ve 6412 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile Kanunun 6 ncı madde-

sinin beşinci fıkrasına eklenen hükmün yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru sahiplerinden
tahsil edilen başvuru bedelleri; peşin satışlarda satış bedelinden, taksitli satışlarda peşinat be-
delinden ve kalan taksitlerden mahsup edilecektir. Ancak hak sahiplerinden varsa başvuru tarihi
itibariyle son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedelleri satış bedelinden öncelikle düşülecektir.
Kanunun anılan hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru bedeli yatırmadan yapılan
başvurular ile bundan sonra yapılacak başvurular başvuru bedeli alınmaksızın geçerli kabul
edilecektir. Daha önce tahsil edilen başvuru bedellerinin taşınmazın satış bedelinden fazla ol-
ması durumunda aradaki fark, ferağ işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren ilgilinin başvu-
rusu üzerine otuz gün içinde iade edilecektir.

(2) Hak sahibi olmadığı belirlenen başvuru sahiplerine Kanundan yararlanamayacakları
gerekçeleriyle birlikte örneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-3/A) yer alan yazıyla bildirilecek
ve bu yazıda; başvuru bedeli tahsil edilmiş ise aynen ve faizsiz olarak bildirim tarihinden iti-
baren otuz gün içinde iade edileceği bildirilecektir.

B. Tebligat
(1) Süresi içinde yapılan başvurular değerlendirilerek hak sahipliği tespit edilenlerin

adreslerine İdarece satış işlemlerinin tamamlanma süresi de dikkate alınarak bir örneği ekte
(EK-4/A) yer alan yazıyla;

a) Taşınmazın satış bedelini, peşin veya taksitle ödenmesi halinde ödeme koşullarını
ve ödeme süresini,

b) Satış bedelinin itiraz veya dava konusu edilmesinin hak sahipliğini ve doğrudan satın
alma hakkını düşüreceğini,

c) Satış bedelinin yatırılacağı yeri,
ç) İstenilen belgeleri (tapuda ferağ işlemleri için üç adet vesikalık fotoğraf, tüzel kişiler

için taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri),
gösteren tebligat yapılacaktır.
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C. Satış bedeli ve tahsili
(1) Hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedeli; taşınmazın yüz-

ölçümünün dört yüz metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde ellisi, fazlası için
rayiç bedelin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanarak belirlenecektir. Birden fazla taşınmazda
hak sahibi olunması halinde yüzde elli satış bedeli hesaplaması, hak sahibinin tercih edeceği
sadece bir taşınmaz için uygulanacaktır. Bir taşınmazdaki hak sahipliğinin devredilmesi halinde
yüzde elli satış bedeli hesaplaması, taşınmazın sadece dört yüz metrekaresi için ve hak sahip-
lerinin taşınmazdaki hisselerine oranlanarak yapılacaktır.

(2) Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecektir. Peşin ödemelerde satış bedeline
yüzde yirmi oranında indirim uygulanacak ve bu bedel İdarece yapılacak tebligat tarihinden
itibaren en geç üç ay içinde ödenecektir. Taksitli satışlarda; satış bedeline yüzde on indirim uy-
gulamasından yararlanmak istenilmesi halinde bu şekilde belirlenen tutarın en az yarısı, en az
yarısının peşin ödenmek istenilmemesi halinde satış bedelinin yüzde onu, yapılacak tebligat
tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecektir. Kalanı ise, belediye ve mücavir alan sınırları
içinde en fazla üç yılda altı eşit taksitle, dışında en fazla dört yılda sekiz eşit taksitle faizsiz
olarak ödenecektir. Taksit dönemleri, hak sahiplerinin talebi dikkate alınarak belirlenecek ve
(EK-5)’de yer alan sözleşme düzenlenecektir.

(3) Taksitli satışlarda, tahsil edilen bedeller düşüldükten sonra kalan miktarı karşılaya-
cak tutarda kesin ve süresi son taksit tarihini altı ay geçecek şekilde banka teminat mektubu
verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî
Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanunî ipotek tesis edilmesi halinde; taşınmaz, ta-
puda hak sahibi adına devredilecektir.

(4) İdare tarafından yapılan taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan taşınmaz satış
sözleşmeleri ile kanuni ipotek sözleşmelerinde resmi şekil şartı aranmayacaktır. İdarece; hak
sahibinin satın aldığı taşınmaza ilişkin bilgiler ile T.C. kimlik numarası, nüfus bilgileri, fotoğrafı
ve imzasını içerecek şekilde düzenlenen örneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-6) yer alan belge
düzenlenecek, örneği ekte (EK-7/A) yer alan yazıyla tapu idaresine bildirilecektir. Devir ve
kanuni ipotek tapu siciline resen tescil edilecektir.

(5) İpotek tesis edilerek devredilen taşınmazlar için (EK-6) da yer alan belge, kalan
taksit tutarını da gösterecek şekilde düzenlenecektir. Bu taşınmazların üçüncü kişilere satılması
halinde borcun kalan tutarından alıcıların sorumlu olacağına yönelik tapu kütüğünde gerekli
belirtmenin konulması örneği ekte (EK-7/B) yer alan yazıyla tapu idaresine bildirilecektir.

(6) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi ha-
linde, hak sahibi tarafından ilgili kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldı-
ğına dair kredi kuruluşunun resmi yazısı verilecek ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili mu-
hasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılacaktır. İdarece, (EK-6) da yer alan belge
düzenlenerek tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına
tescil işleminin yapılması hususu, örneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-7/C) yer alan yazıyla
bildirilecektir. Ferağ ve ipotek tesisi işlemi yapıldıktan sonra emanet hesabında tutulan bedel
bütçe hesabına aktarılacaktır.

(7) Mülkiyet devredilmeden yapılan taksitli satışlarda, iki taksidin ödenmemesi halinde
onbeş gün içinde hak sahibine yapılacak tebligatta; iki taksidin süresi içinde ödenmediği ve
bu taksit bedellerinin sözleşme süresinin sonuna kadar ödenebileceği ancak izleyen taksitlerden
herhangi birinin ödenmemesi durumunda sözleşmenin feshedileceği bildirilecektir. İdarenin
bu tebligatına rağmen ilgilisi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda söz-
leşme feshedilecek ve onbeş gün içinde ilgilisine yapılacak tebligat ile; adına açılmış hesap
numarasını İdareye bildirmesini müteakip en geç otuz gün içinde tahsil edilen bedelin aynen
ve faizsiz olarak iade edileceği bildirilecektir.
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(8) Peşin satışlarda satış bedelinin tamamını, taksitli satışlarda ise peşinatı süresi içinde
ödemeyenler ile hak sahibi adına mülkiyet devredilmeden yapılan taksitli satışlarda yükümlü-
lüklerini süresi içinde yerine getirmeyenlerin doğrudan satın alma hakları düşecektir. Vadesinde
ödenmeyen taksit tutarlarına 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacaktır.

Örnek-1: Denizli İli sınırları içerisinde bulunan 102 ada 10 parsel numaralı 20.000 m2

yüzölçümlü taşınmazın hak sahibi olan (B), bu taşınmazın 1.000 m2’lik kısmını (C)’ye, 2.000 m2’lik
kısmını (D)’ye devretmiştir. (B), (C) ve (D) adlı kişilerin hak sahibi olduğu başka taşınmaz
bulunmamaktadır. Buna göre, taşınmazın satış bedeli; 400 m2’lik kısmı için rayiç bedelin % 50’si,
kalan 19.600 m2 için rayiç bedelin % 70’i üzerinden hesaplanacaktır. Bu şekilde hesaplanan
satış bedeli; hisseleri oranında % 5’i (C)’den, % 10’u (D)’den ve kalan % 85’i de (B)’den tahsil
edilecektir. Diğer bir ifadeyle taşınmazın; (C) için 20 m2’lik kısmına, (D) için 40 m2’lik kısmına,
(B) için ise kalan 340 m2’lik kısmına yüzde elli satış bedeli hesaplaması yapılacaktır.

Örnek-2: (E) adlı kişinin Balıkesir İli sınırları içerisinde hak sahibi olduğu dört adet ta-
şınmaz bulunmaktadır. (E), iki taşınmazdaki hak sahipliğinin tamamını (F) ve (G) adlı kişilere
devretmiştir. Hak sahibi olduğu başka taşınmazları bulunan (F) ve (G) adlı kişiler, yüzde elli
satış bedeli indirimini bu taşınmazları için tercih etmiştir. Buna göre, (E) adlı kişinin 400 m2’ye
ilişkin yüzde elli satış bedeli hesaplaması tercih edeceği sadece bir taşınmaz için uygulanacaktır.
(F) ve (G) adlı kişiler tercih haklarını kendi taşınmazlarında kullandıklarından, devraldığı ta-
şınmazlarda yüzde elli satış bedeli hesaplamasından yararlanamayacaklardır.

Örnek-3: Sinop İli sınırları içerisinde bulunan 2.000 m2 yüzölçümlü taşınmazın tapu
kütüğüne göre (H), (I), (İ) ve (J) isimli kişilerin her biri 500’er m2’lik kısımlarında hak sahibi-
dirler. Bu kişilerin başka taşınmazı da bulunmamaktadır. Bu hak sahiplerinden (H) hakkını
(J)’ye, (I) da hakkını (K)’ya devretmiştir. (K)’nın da hak sahibi olduğu başka bir taşınmaz bu-
lunmaktadır.

Buna göre, 400 m2’ye ilişkin yüzde elli satış bedeli hesaplaması; (İ)’nin bu taşınmazda
hak sahibi olduğu 400 m2’lik kısım için, (J)’nin hak sahibi ve akdi halef olduğu her iki kısımdan
biri için, (K)’nın akdi halef olduğu kısım ile kendi hak sahibi olduğu taşınmazdan tercih edeceği
biri için uygulanacaktır.

Örnek-4: Antalya İli, belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan ve imar planında
200 m2’si kamu hizmet alanına ayrılan 102 ada 10 parsel numaralı 1.200 m2 yüzölçümlü, rayiç m2

bedeli 10. – TL olan taşınmaza yönelik olarak hak sahibi (A) tarafından 2.000.-TL başvuru be-
deli yatırılarak süresi içinde satın alma talebinde bulunulmuştur. İdarece yapılan inceleme so-
nucunda taşınmazın hak sahibi (A) tarafından 1985 yılından beri kullanıldığı, kendisinden son
beş yıl için ecrimisil bedeli olarak 200.-TL tahsil edildiği ve başka bir taşınmazda hak sahibi
olmadığı anlaşılmıştır.

Buna göre;
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MADDE 4 – Aynı Genel Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan “Örnek-6” ibaresi baş-
lığı “Örnek-1” ve “Örnek-7” ibaresi “Örnek-2” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Genel Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
yer alan “T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanının onaylı örneği,” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Genel Tebliğin 16 ncı maddesinde yer alan “Örnek-8” ibaresi “Örnek-1”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Genel Tebliğin 17 nci maddesinde yer alan “Örnek-9” ibaresi
“Örnek-1”, “Örnek-10” ibaresi “Örnek-2”, “Örnek-11” ibaresi “Örnek-3” ve “Örnek-12”
ibaresi “Örnek-4” olarak değiştirilmiş; aynı maddenin on üçüncü fıkrasında yer alan “-Bu kap-
samdaki hak sahiplerinden başvuru bedeli alınmayacaktır.” cümlesi ile on beşinci fıkrasının
(a) bendinde yer alan “Başvuru bedeli, kanuni mirasçıların tek kullanıcı oldukları varsayılarak
alınacaktır. Mirasçılardan birinin başvuru bedelini yatırmış olması yeterli kabul edilecektir.”
cümleleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(18) Kanunun 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasına göre doğrudan satın alma hakkının
akdi halefe devredilmesine ilişkin bilgiler üçer aylık dönemler halinde taşınmazın bulunduğu
yer Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirilecektir.”

MADDE 8 – Aynı Genel Tebliğin ekinde yer alan EK-2/B’nin “EKLER” başlıklı bö-
lümünde bulunan “1-Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanının onaylı
örneği,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve diğer numaralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Genel Tebliğin ekinde yer alan EK-3/A’nın ikinci paragrafı aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Söz konusu taşınmazı satın almak için ödemiş olduğunuz başvuru bedeli adınıza açıl-
mış bir hesap numarasını İdaremize bildirmeniz halinde iade edilecektir.”

MADDE 10 – Aynı Genel Tebliğin ekinde yer alan EK-3/B’nin üçüncü paragrafı aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yatırmış olduğunuz başvuru bedeli adınıza açılmış bir hesap numarasını İdaremize
bildirmeniz halinde iade edilecektir.”

MADDE 11 – Aynı Genel Tebliğin ekinde yer alan EK-4/A’nın sonunda bulunan
“1-Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanının onaylı örneği,” ibaresi yü-
rürlükten kaldırılmış ve diğer numaralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Genel Tebliğin ekinde yer alan EK-4/C’nin sonunda bulunan
“1-Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanının onaylı örneği,” ibaresi yü-
rürlükten kaldırılmış ve diğer numaralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Genel Tebliğin ekinde yer alan EK-5’in 5 inci bölümünün başlığı
“5-TAPU İŞLEMLERİ VE DİĞER İŞLEMLER” olarak değiştirilmiş ve bu bölümünün sonuna
aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Taşınmazın satışa konu edilmemesi gereken bir taşınmaz olduğunun anlaşılması du-
rumunda, taşınmaz geri alınacak ve/veya sözleşme feshedilecek, tahsil edilen bedel aynen ve
faizsiz olarak iade edilecek ve idareden herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulma-
yacaktır.”

MADDE 14 – Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ANKARA/KIZILAY’DA (ATATÜRK BULVARI ÜZERİNDE) 422 m2 KULLANIM ALANLI 

İŞ YERİ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Sümer Holding Anonim Şirketinden: 

1 - Mülkiyeti Sümer Holding A.Ş.’ne ait, Atatürk Bulvarı No: 70 Kızılay - Ankara 

adresinde, bodrum ve asma katlar dahil toplam 422 m2 net kullanım alanlı iş yeri kiraya 

verilecektir. İhale, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile 

yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam 

edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.  

2 - İhalede geçici teminat: 100.000 (Yüz bin) TL’dir. 

3 - Teklifler, İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç 

05 Mart 2013 Salı günü saat 16.00’a kadar Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme 

Servisi Çankırı Cad. No: 2 06100-Ulus/ANKARA adresinde olacak şekilde teslim edilecektir. 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. 

4 - İhale işlemi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na 

tabi olmayıp, Holding, kiralamayı yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme 

süresini uzatmakta serbesttir. 

5 - İhale Şartnamesi; Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde bulunan Sümer Holding 

A.Ş.’nin TR63 0001 5001 5800 7292 7217 75 no.lu TL hesabına 500.- (Beşyüz) TL yatırılarak, 

üzerinde isteklinin adı/unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında,  

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü  

Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığı  

Çankırı Cad. No: 2 Kat: 4 Ulus ANKARA  

adresinden temin edilecektir. 1080/1-1 

—— • —— 
MONODİGLİSERİT E-471 ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 80.000 Kg. Monodigliserit E-471 alımı 

kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 19.02.2013 Salı günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 19.02.2013 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 1015/1-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Osmangazi Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Bursa İli Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 298 ada        

4 parsel de bulunan 14.162,62 m² alanlı, tam hisseli arsa niteliğindeki (plan kapsamında özel 

hastane alanında, yeşil alanda ve resmi kurum alanında ve kısmen yolda kalmakta olan) 

gayrimenkulün satılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesine istinaden Kapalı 

Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

Tahmini Satış Bedeli : 7.081.310,00,-TL 

Geçici Teminat Miktarı : 354.066,00,-TL 

1 - İhale 19.02.2013 tarihinde Salı günü Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10’daki Belediye 

Hizmet Binasının 1. Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce 

yapılacaktır. 

2 - İhale suretiyle satılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, 

Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10 Belediyemiz hizmet binası 1. katında bulunan DESTEK 

HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE İhale Servisinde görülebilir. 

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar 100 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar. 

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz. 

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı 

bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 

6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste 

bulunan İHALE SERVİSİNE (1.katta bulunan) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif 

mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve 

tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale 

uhdesinde kalan, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. 

8 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım 

giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni 

süresinde ödenecektir. 

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karar bağlanan ihale kararı 

ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi 

halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri 

uygulanacaktır. 

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar : 

Gerçek Kişiler ; 

a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan) 

b) İkametgah Belgesi  

c) Tebligat için yazılı adres beyanı  

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak 

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname 

g) Noter tasdikli imza sirküsü 

Tüzel Kişiler ; 

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş 

noter tasdikli imza sirküsü 
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b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge  

c) Ticaret Sicil Gazetesi  

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak 

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza sirküsü 

f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defterinin fotokopisi, Karar defterine İhale ile ilgili 

karar alınarak yetkili tayin edilmesi, 

g) Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.  

 886/1-1 

—— • —— 
YATIRIMCILARA DAVET 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ne ait 

İstanbul, Salıpazarı Liman Sahası, 30 yıl süreyle, “İşletme Hakkının Devri” yöntemiyle 

özelleştirilecektir. 

 

Geçici Teminat Bedeli İhale Dokümanı Bedeli Son Teklif Verme Tarihi 

20.000.000,- (Yirmimilyon) 

ABD Doları 

20.000,- (Yirmibin) TL 30 Nisan 2013 

 

1 - İhale, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile ihale, açık artırma 

suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2 - İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilir. İhaleye katılabilmek 

için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması (tüzel kişi veya ortak girişim grubunun üyelerini 

temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından), İhale Dokümanı bedelinin İdare’nin  

- Halkbank ANKARA Kamu Kurumsal Şubesinin TR250001200945200083000006 

numaralı, 

- T.C. Ziraat Bankası ANKARA Merkez Şubesinin TR400001001745387756615738 

numaralı 

- Vakıfbank ANKARA Merkez Şubesinin TR220001500158007287550667 numaralı  

hesaplarından birine yatırılması, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun üyelerini temsil ve 

ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanmış Gizlilik Taahhütnamesi’nin İdareye elden teslimi 

ve İhale Dokümanının İdarenin aşağıdaki adresinden elden teslim alınması zorunludur. 

3 - Tekliflerin aşağıda belirtilen adrese son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden 

teslim edilmesi zorunludur.  

4 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Kanunu ile 4734 sayılı Kanuna tabi olmayıp, İdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir. 

5 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

T.C. BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE 

Tel: 312/585 80 00,  Faks: 312/585 83 07 

www.oib.gov.tr 

 1112/1-1 
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3.210 TON VALENCİA PORTAKAL MAHSULÜ TOFUR OLARAK  

PARTİLER HALİNDE SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - İşletmemizin 2013 yılı istihsali Tahmini 3.210 Ton Valencia Portakal mahsulü tofur 

olarak partiler halinde, İşletme İdare Binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda       

20 Şubat 2013 Çarşamba günü saat 14.00’te açık artırma usulüyle satılacaktır. 

2 - İhaleye iştirak olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale  

27 Şubat 2013 Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir. 

3 - İhaleye ait ürün cinsi, parsel adı, muhammen fiyatı, tutarı ve geçici teminat miktarları 

aşağıda tabloda gösterilmiştir. 

 

Parti 

No Cinsi ve Çeşidi Parsel Adı 

Miktarı 

(Kg) 

Muhammen 

Fiyatı 

(TL/Kg) 

Muhammen 

Tutarı (TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

1. Portakal Valencia Tel içi - 5 170.000 0,50 85.000,00 17.000,00 

2. Portakal Valencia Tel içi - 6 240.000 0,50 120.000,00 24.000,00 

3. Portakal Valencia Tel içi - 7 245.000 0,50 122.500,00 24.500,00 

4. Portakal Valencia Tel içi - 8 155.000 0,50 77.500,00 15.500,00 

5. Portakal Valencia Tel içi - 9 120.000 0,50 60.000,00 12.000,00 

6. Portakal Valencia Tel içi - 10 150.000 0,50 75.000,00 15.000,00 

7. Portakal Valencia Tel içi -11 240.000 0,50 120.000,00 24.000,00 

8. Portakal Valencia Adaköy -1 195.000 0,50 97.500,00 19.500,00 

9. Portakal Valencia Adaköy -2 125.000 0,50 62.500,00 12.500,00 

10. Portakal Valencia Adaköy -3 160.000 0,50 80.000,00 16.000,00 

11. Portakal Valencia Payın -5/A 150.000 0,50 75.000,00 15.000,00 

12. Portakal Valencia Payın -5/B 145.000 0,50 72.500,00 14.500,00 

13. Portakal Valencia Domuz Ağılları- 2 275.000 0,50 137.500,00 27.500,00 

14. Portakal Valencia Kargalık -6/A-B 60.000 0,50 30.000,00 6.000,00 

15. Portakal Valencia Payın -6/A 115.000 0,50 57.500,00 11.500,00 

16. Portakal Valencia Payın- 6/B 75.000 0,50 37.500,00 7.500,00 

17. Portakal Valencia Payın -6/C(Organik) 75.000 0,50 37.500,00 7.500,00 

18. Portakal Valencia Payın -10/A 245.000 0,50 122.500,00 24.500,00 

19. Portakal Valencia Payın -10/B 165.000 0,50 82.500,00 16.500,00 

20. Portakal Valencia Payın -10/C 105.000 0,50 52.500,00 10.500,00 

GENEL TOPLAM 3.210.000  1.605.000,00 321.000,00 

 

4 - İhaleye ait Şartname mesai saatleri dahilinde TİGEM’de (Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA) İşletmemizde, Boztepe Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde, MERSİN, 

ANTALYA, MUĞLA ve İZMİR Ticaret Borsalarında, Ege, Antalya ve Akdeniz İhracatçılar 

Birliklerinde görülebilir. 

5 - TİGEM satışlar yönünden 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp, İşletme İhaleyi yapıp 

yapmamakta; dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 

Tel : 0 252 692 37 20 (2 Hat) 

Faks : 0 252 692 52 29 

İlan olunur. 1094/1-1 
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ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 

Ankara PTT Başmüdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013/16148 

1 - İdarenin 

a)- Adresi : Sanayi Caddesi No : 9  06102 Ulus/ANKARA 

b) Telefon - Faks Numarası : (312) 560 57 74 Faks : (312) 309 09 63 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : ankara_malz@ptt.gov.tr 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : 

Ankara PTT Başmüdürlüğüne bağlı Merkez ve Şubelerin kargo ve diğer tüm posta 

hizmetlerinin yaptırılması amacıyla sürücülü yakıt dahil 3 adet kamyonetin 3 ay süreli (92 takvim 

günü) , sürücülü yakıt dahil 4 adet kamyonun 3 ay süreli (92 takvim günü) ve sürücülü yakıt dahil 

9 adet kamyonetin 36 ay süreli (1095 takvim günü) kiralanması hizmeti işidir. 

b)- Uygulanacak İhale Usulü : Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmeliğinin 19. Maddesi Gereği Açık İhale Usulü 

c) İşin Yapılacağı Yer : Ankara PTT Başmüdürlüğü ve/veya bağlı işyerleridir. 

d) İşe Başlama Tarihi : 01.03.2013 

e) İşi Bitirme Tarihi : 1. ve 2. Kısım için: 31/05/2013, 3. Kısım için: 31/03/2016 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara PTT Başmüdürlüğü Sanayi Caddesi No : 9 Kat : 3 

Toplantı Salonu Ulus/ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 21/02/2013 Perşembe günü saat :10.00 

4 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler : 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası 

veya meslek odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son 

başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru 

tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

ç) Teklif mektubu, 

d) Geçici teminat, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 



9 Şubat 2013 – Sayı : 28554 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

olunmadığına ilişkin taahhütname. 

g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, 

ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 

önerileri ve işlerin listesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

ı) Bu Şartnamenin 8 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 

düşündükleri işlerin listesi. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c) ve (f), bentlerinde yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur 

5 - Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 

İsteklilerce teklifleri kapsamında belirtilen özellikte üçüncü şahıslardan kiralayacakları 

taşıt/taşıtlarla ilgili noter onaylı sözleşmeyi veya taahhüt edilen özelliklerde kendi öz malı 

taşıt/taşıtlarına ait motorlu araç trafik ve tescil belgesini sözleşme imzalanmadan önce idareye 

vereceklerine dair taahhütname verilecektir. 

6 - İhale dokümanı Ankara PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü Sanayi Caddesi 

No:9 Kat:2 06102 Ulus/Ankara adresinde görülebilir ve vergi dahil 200,00-TL karşılığında aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

7 - Teklifler, 21/02/2013 Perşembe günü saat:10.00’a kadar Ankara PTT Başmüdürlüğü 

Malzeme Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postadaki gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir. 

8 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlik 

süresinden en az otuz gün fazla olmalıdır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

10 - İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

11 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. Kısmi teklif verilmesi halinde, hangi kısım 

için teklif verildiği teklif mektubunda belirtilecektir. İdare, verilen kısmi teklifleri ayrı ayrı 

değerlendirip, ihale etmekte serbesttir. 

1. Kısım: 3 Adet Kamyonet (3 Ay) 

2.  Kısım 4 Adet Kamyon (3 Ay) 

3. Kısım 9 Adet Kamyonet (36 Ay) 

Olmak üzere toplam 16 araç. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - İstekliler tekliflerini ihale sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim 

fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi taraflarca 

imzalanacaktır. 

14 - İhalemiz ceza ve ihalelerden yasaklamalar ile ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir. 

İlan olunur. 1085/1-1 
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542 ADET ARAÇ PARK YERİ KİRALANMASI (PARKOMAT) İHALESİ YAPILACAKTIR 

Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ: 

a) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2012 tarih ve 236 sayılı kararıyla şirketimize 

tahsis edilmiş olan 542 Adet araç park yerinin kiralama yoluyla 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35. Maddesinin (a) bendi doğrultusunda kapalı teklif usulü ile yapılması İhalesidir. 

b) Kiralama ihalesi kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır. 

c) Kiralama İhalesinin 1 (bir) yıl 9 (dokuz) ay için Muhammen Bedeli (KDV hariç) 

1.017.550,80,-TL’dir. İlk yıl kira bedeli ihale bedeline göre hesaplanacak olup, diğer yıllar kira 

artışı TÜFE oranında belirlenecektir. 

d) Şirketimiz kiralama ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir. 

2 - İHALENİN ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00,-TL karşılığında 

4.maddede belirtilen adresimizden temin edebilirler. 

3 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, 

muhammen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 

vereceklerdir. Muhammen bedelin %3’ünden az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri 

değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ : 

a) Kiralama İhalesi şirketimizin; Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sokak No: 21 A/1 Blok 

01160 Çukurova/ADANA adresinde yapılacaktır. 

b) Kiralama İhalesi 25/02/2013 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14:00’da 

yapılacaktır. 

c) İhaleye katılacakların evraklarını; şirketimizin Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sokak 

No: 21 A/1 Blok 01160 Çukurova/ADANA adresinde, Yazı İşleri Evrak Kayıt Servisine ihale 

günü saat 13:30’a kadar vermeleri zorunludur. 

5 -  İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE : 

1 - Kanuni ikametgahı olması, 

2 - İhaleye katılabilmek için dilekçe, 

3 - Vekaleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noterden vekaletname ile imza beyanı, 

4 - Nüfus cüzdanı sureti, 

5 - İhale şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı. 

6 - Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili süresiz banka teminat 

mektubu 

7 - Parkomatlı otopark sisteminin teknik şartnamedeki özelliklere sahip olduğunu gösteren 

katalog, broşür, standart belgeleri vereceklerdir. 

8 - En az 350 (üçyüzelli) araçlık parkomat işletmeciliği yaptıklarına dair belge 

9 - İhale ilan tarihinden ihale tarihine kadar SGK ve Vergi dairesinden alınacak borcu 

yoktur yazısı 

10 - İhale konusu işi elektronik el aletleri ile yapacağına dair taahhütnamesi. 

11 - Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı. 

12 - İlan tarihinden sonra ve ihale tarihinden önce alınmış kullanılmamış nakit kredisi ile 

kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, kullanılmamış nakit 

ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin %10 ‘undan az olamaz. 

(Banka referans mektubu genel müdürlük teyitli olacaktır.) 

6 - İSTEKLİ TÜZEK KİŞİLİK İSE: 

1 - İhaleye katılabilmesi için dilekçe 
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2 - İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette 

olduğuna ihaleye katılmasında sakınca olmadığına dair ihale yılı içinde alınmış belge 

3 - Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (ihaleye 

girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ile 

imza beyanı 

4 - Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya süresiz 

banka teminat mektubu (Banka Teminat Mektubu Genel Müdürlük Teyitli Olacaktır.) 

5 - İhale şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı. 

6 - İhale ilan tarihinden ihale tarihine kadar SGK ve Vergi dairesinden alınacak borcu 

yoktur yazısı 

7 - Parkomatlı otopark sisteminin teknik şartnamedeki özelliklere sahip olduğunu gösteren 

katalog, broşür, standart belgeleri verilecektir. 

8 - En az 350 (üçyüzelli) araçlık parkomat işletmeciliği yaptıklarına dair belge 

9 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri 

istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir. 

10 - İhale konusu işi elektronik el aletleri ile yapacağına dair yazılı taahhütnamesi 

11 - Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı 

12 - İlan tarihinden sonra ve ihale tarihinden önce alınmış kullanılmamış teminat mektubu 

kredisini gösteren banka referans mektubu, kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinden 

herhangi biri muhammen bedelin %10 ‘undan az olamaz. (Banka referans mektubu genel 

müdürlük teyitli olmalıdır.) 

Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A. Ş. Tel : 0322 881 00 13 pbx 

 1037/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN  

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 17,70 TL ile en çok 430.592,49 TL arasında değişen; 

21/02/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,77 TL., en çok 

43.059,25 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen kağıt, konteyner, mutfak eşyaları, cep 

telefonu ve aparatları, oyuncak, kereste, muhtelif tekstil ve giyim eşyaları, muhtelif eşyalar vb. 

....... cinsi 38 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice 

Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 22/02/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 998/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında 

yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet 

memurları Kanununun 48. Maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

BİRİMİ UNVANI A.B.D. DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER 

EĞİTİM 

FAK. 

Doç. (Daimi) Fen Bilgisi 

Eğitimi 

1 1 Fen Bilgisi Eğitimi alanında 

doçentlik unvanını almış ve 

performans değerlendirme 

üzerine çalışmaları olmak. 

MYO Doç. (Daimi) - 1 1 Makine ve Metal Teknolojileri 

alanında Takviyeli Plastikler, 

Çeliklerde Kırılma Tokluğu ve 

Sürtünme-Aşınma Konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

MÜH-MİM 

FAK. 

Doç. (Daimi) İnşaat  

Mühendisliği  

1 1 İnşaat Mühendisliği Lisans 

mezunu olup, Çelik Lifli 

Betonlar konusunda doktora 

yapmış olmak 

TARIM VE 

DOĞA BİL. 

FAK. 

Doç. (Daimi) Bahçe Bitkileri 

Yetiştirme ve 

Islahı 

1 1 Yem Bitkileri ve Çayır Mera 

konusunda Çalışmış olmak. 

Başvuru adresi : Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ 

Kampüsü Eğitim Fak. Binası Kat. 3 

  Yozgat/Merkez Tel: 0354 242 10 85 1034/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Nakkaş Tezyini Sanatlar Vakfı. (NATSAV) 

VAKFEDENLER: Muammer Semih İRTEŞ, Adnan İRTEŞ, Selim Muhammed İRTEŞ, 

Sevgi YOLDAŞ, Gülsüm İRTEŞ, 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.12.2012 tarih ve E:2012/308, K:2012/439 

sayılı kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: Üsküdar 

14.Noterliğince düzenlenen 31.05.2012 tarih ve 05989 yevmiye nolu vakıf senedi ile aynı 

noterliğin 31.10.2012 tarihli ve 12570 yevmiye nolu, 05.12.2012 tarih ve 14336 yevmiye nolu 

değişiklik senetleri. 

VAKFIN AMACI:  Türk kültür ve medeniyetinde önemli yere sahip olan mimari ve 

kitabi süsleme sanatını yurt içi ve dışında tanıtmak, geliştirmek, yaygınlaştırmak, genç kuşaklara 

sevdirmek, benimsetmek ve öğretmek suretiyle gelecek nesillere taşınmasını sağlamak, 

Türk kültür ve medeniyetine dahil mimari (kalemişi, revzen, kündekari, ahşap oyma, çini, 

naht) ve kitabi (hat, tezhip, minyatür, ebru, kaatı) süsleme sanat ve zenaat konularıyla ilgilenen, 

gelişmesine ve yaşatılmasına çaba gösteren kişi ve kuruluşlarla ortak çalışmalar ve iş birliği 

yapmak, bu kişi ve kuruluşlara maddi ve manevi destek vermek, 

Mimari ve kitabi süsleme sanatı alanında eğitim kurumları kurmak veya mevcut olan 

eğitim kurumlarıyla iş birliği yapmak, 

VAKFIN MAL VARLIĞI :  60.000.00.-(TL.) (Altmışbin Türk Lirasıdır.) 

VAKFIN ORGANLARI   :  Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 1082/1-1 
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TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden: 

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik 

Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen 

nedenlerden feshedilmiştir. 

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu 

belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre 

hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur. 

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ 

Adres : Gökdelen İş Merkezi Kat: 3 MERSİN 

Tel : 0.324 337 41 71 -72 Faks: 0 324 337 41 70 

Belge Türü  : HYB Hizmet Yeri Belgelendirme 

 

Firma Adı 

Belge 

Konusu Belge No Fesih Tarihi Fesih Gerekçesi 

Gürsoy Otomotiv San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 
TS 12047 33-HYB-1412 10.01.2013 Firma Talebi 

Boyar Petrol İthalat Turizm 

Gıda Tekstil Ticaret San. Ltd. 

Şti. 

TS 12663 

TS 12820 

TS 11939 

33-HYB-1092 14.01.2013 Firma Talebi 

Silifke Öğretmenevi 

Müdürlüğü 
TS 8985 

( 33.2004/843) 

33-HYB-184 
22.01.2013 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

Gözde Gıda Ürn. İml. Nak. 

Turz. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. 
TS 8985 

(33.2004/842) 

33-HYB-183 
21.01.2013 Firma Talebi 

Soy Kaporta – Veysey Soy TS 8516 
(15.33.00/HYB-1391) 

33-HYB-544 
29.01.2013 

Talimata 

Aykırılık 

Mehmet Emin Şimşek TS 11939 33-HYB-78 29.01.2013 

Talimata 

Aykırılık 

 

Sedafon Elektronik 

TS 12134 

TS 10956 

TS 12498 

(33.95/053) 

33-HYB-3 
30.01.2013 

Yıllık Vizesi 

Yaptırmadığı 

İçin Olumsuz 

Medekol Medikal ve Gaz 

Sistemleri Otomotiv İnşaat 

Elektronik Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

TS 12426 
(15.3300/HYB-1386) 

33-HYB-539 
30.01.2013 

Yıllık Vizesi 

Yaptırmadığı 

İçin Olumsuz 

Mersin Yenişehir Petrol 

Nakliyat İnşaat Otomotiv Gıda 

İthalat ve İhracat Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi Ltd. 

Şti. 

TS 11939 
(33.2010/1303) 

33-HYB-460 
30.01.2013 

Yıllık Vizesi 

Yaptırmadığı 

İçin Olumsuz 

Atmanoğlu Madeni Yağ Petrol 

Nakliye Otomotiv Turizm 

Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi Mersin Şubesi Ltd. Şti. 

TS 11939 
(33.2010/1307) 

33-HYB-463 
30.01.2013 

Yıllık Vizesi 

Yaptırmadığı 

İçin Olumsuz 

Recep Gülmüş-Sersan Teknik 
TS 12690 

TS 12843 

(33.2009/1225) 

33-HYB-394 
30.01.2013 

Yıllık Vizesi 

Yaptırmadığı 

İçin Olumsuz 

 1017/1-1 
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 

aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; 

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23., 25. ve 26. 

maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları, 

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların; 

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim 

Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer 

suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe, 

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; 

özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını 

kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe, 

3) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini 

belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları 

gerekmektedir. 

4) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 

(yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir. 

5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve 

Atama Kriterlerine göre yapılacaktır. 

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya 

başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

7) Başvurular, İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır. 

8) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Sınav Programı :    Tarih Saat      Yer 

Yardımcı Doçentler için 

Yabancı Dil Sınavı 19.02.2013 10.00 İlgili Birimlerde 

 

BİRİM /BÖLÜM 

ANABİLİM/ANASANAT 

DALI/PROGRAM Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent AÇIKLAMALAR 

TIP FAKÜLTESİ 
   

  

Kalp ve Damar Cerrahisi 1 
  

Mitral Kapak Onarımı 

konusunda sertifika sahibi 

olmak.  

Koroner Bypass cerrahisi 

ve düşük kalp debisinde 

total antioksidan kapasite 

ile ilgili yayınları olmak. 

İç Hastalıkları 
 

2 
 

  

Nöroloji 
 

1 
 

  

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
 

1 
 

  

Göz Hastalıkları 
 

1 
 

  

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
 

1 
 

  

Kadın Hastalıkları ve Doğum 
 

1 
 

  

Patoloji 
  

1   

Kardiyoloji 
  

1   

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
  

1   

Psikiyatri 
  

1   

Üroloji 
  

1   

Mikrobiyoloji 
  

1   
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BİRİM /BÖLÜM 

ANABİLİM/ANASANAT 

DALI/PROGRAM Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent AÇIKLAMALAR 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 
   

  

Bahçe Bitkileri 
 

2 
 

  

Fitopatoloji 
 

1 
 

  

Biyometri-Genetik 
 

1 
 

  

Tarla Bitkileri 
 

1 
 

  

Toprak 
  

1   

FEN FAKÜLTESİ 
   

  

Zooloji 
 

1 
 

  

VETERİNER FAKÜLTESİ 
   

  

Anatomi  
  

1   

Döllerme ve Suni Tohumlama 
  

2   

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
   

  

Yeni Türk Dili 
  

1 
Azeri Türkçesi üzerine 

doktora yapmış olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
   

  

Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme   
1   

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK 

FAKÜLTESİ    
  

Konstrüksiyon ve İmalat 
 

1 
 

  

Elektrik Makineleri 
 

1 
 

  

Süt Teknolojisi 
 

1 
 

  

Mekanik 
  

1   

Ulaştırma 
  

1   

Temel İşlemler ve 

Termodinamik   
1   

Çevre Teknolojisi 
  

1   

Çevre Bilimleri 
  

1   

Bölge Planlama 
  

1   

Maden Yatakları-Jeokimya 
  

1   

Yer Fiziği 
  

1 

Van Gölü havzasının 

jeolojisi ve jeofiziği 

üzerine çalışma yapmış 

olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
   

  

Restoratif Diş Tedavisi 
 

1 
 

  

Endodonti 
 

1 
 

  

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 
   

  

Yetiştiricilik  
 

1 
 

  

VAN SAĞLIK HİZMETLERİ 

MYO   
1 

Fizikokimya Alanında 

Doktora Yapmış Olmak 

ERCİŞ MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

  

1 

Bahçe Bitkileri Alanında 

Doktora Yapmış Olmak 

ÖZALP MESLEK 

YÜKSEKOKULU   
1 

Gıda Alanında Doktora 

Yapmış Olmak 

 1054/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

15/11/2012 tarihli ve 4127-32 sayılı Kurul Kararı ile Eskişehir-Ankara Yolu 27. Km. 

(Pafta:j25c-3d Ada: Parsel:939) /Eskişehir adresinde faaliyet gösteren 04.04.2012 tarihli ve 

BAY/939-82/30788 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Avcıoğlu Akaryakıt Ürünleri ve 

Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin TÜBİTAK MAM tarafından 

düzenlenen 11260 sayılı analiz raporuna göre, akaryakıtı tağşiş etme eyleminin 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen 

ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 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, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık 

teşkil ettiği anlaşıldığından, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 

tebliğ edilir. 1057/1/1-1 

————— 
Kurulun 03/10/2012 tarih ve 4064-16 sayılı Kararı ile; “Çakaldere Köyü D-400 Karayolu 

33.Km (Parsel:522) Ceyhan / ADANA” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 

11/10/2010 tarih ve BAY/939-82/28393 numaralı istasyonlu bayilik lisansı alan ve/fakat söz 

konusu lisansı 18/10/2011 tarihinde iptal edilen Ba-ran Petrol Turizm İnşaat Taahhüt Harfiyat 

Nakliyat İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, dağıtıcısı haricinde 

çeşitli firmalardan akaryakıt temin etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci 

maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

38 nci maddesinin (c) ve (d) bentlerine, ayrıca lisansının sona erdiği 18/10/2011 tarihinden sonra, 

fatura tanzim ederek çeşitli defalar akaryakıt satış faaliyeti gerçekleştirmesinin, mezkur Kanunun 

3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, anılan tüzel kişi 

hakkında, 209.571,-TL tutarında idari para cezası uygulanması uygun görülmüştür. 

Anılan Karar uyarınca, 209.571,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 60 gün 

içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare 

mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 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 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. 

 1057/2/1-1 

————— 
Kurulun 03/10/2012 tarih ve 4064-17 sayılı Kararı ile; “Yenice Beldesi Fatih Mah. 

Haymana Cad., (Pafta J29-A-24-D-2-B, Ada -, Parsel 3225) Haymana/ANKARA” adresinde 

faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 04/01/2011 tarih ve BAY/939-82/28813 numaralı 

istasyonlu bayilik lisansı alan ve/fakat söz konusu lisansı 05/11/2012 tarihinde iptal edilen Deren-

Er Nakliye Petrol Ürünleri İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, yeniden satış 
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maksadıyla Ba-Ran Petrol Turizm İnşaat Taahhüt Harfiyat Nakliyat İthalat İhracat Pazarlama 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışında bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, anılan tüzel kişi 

hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt 

bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 

2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince bayiler için 

belirlenen 61.638,-TL tutarında idari para cezası uygulanması uygun görülmüştür. 

Anılan Karar uyarınca, 61.638,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 60 gün içerisinde Türkiye 

Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 

yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 

yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare 

mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 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 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. 

 1057/3/1-1 

————— 
Kurul’un 20/12/2012 tarihli ve 4204-81 sayılı Karar’ı ile “Tuzla Deri Organize Sanayi 

Böl. 9. Yol B-6 Parsel Tuzla/İSTANBUL” adresinde faaliyette bulunan Eco Kimya Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi’nin, 25.03.2010 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen madeni yağ 

üretim faaliyetleri ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisansların tabi olacağı usul ve 

esaslar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Rafinaj, işleme, 

madeni yağ üretimi, depolama, iletim, serbest kullanıcı ve ihrakiye faaliyetlerinin yapılması ve bu 

amaçla tesis kurulması ve/veya işletilmesi,…için lisans alınmasının zorunludur.” hükmüne aykırı 

olarak lisans almaksızın madeni yağ üretiminde bulunması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

gereğince belirlenen 686.784,-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 686.784,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu’na ait 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 İdare Mahkemesinde dava açma 

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

 1057/4/1-1 

————— 
Kurul’un 26.11.2012 tarih ve 4143-64 sayılı Kararı ile; “Körfez 1. Asliye Ceza 

Mahkemesinin D.N:2010/252 K.N:2011/226 sayılı kararı doğrultusunda; 5576 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesi ile 5015 Sayılı Petrol 

Piyasası Kanuna eklenen Ek 5 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca mahkumiyet kararı verilen 
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ve bu kararı kesinleşen 28.06.1976 Bursa doğumlu, İstiklal Cad. Ege Apt. No:10 

Gölcük/KOCAELİ adresinde ikamet eden Hakan ÖRS’ün 5015 sayılı Kanunun Ek 3’üncü 

maddesine aykırı olarak 06.07.2010 tarihinde gerçekleştirdiği kaçak akaryakıt ikmal fiili dolayısı 

ile 5015 sayılı Kanunun Ek 5’ inci maddesi gereğince tasfiye edilen kaçak akaryakıtın satış bedeli 

olan 2.379,-TL.nin 3 katı oranında 7.137,-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına” karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 7.137,-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) 

Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 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 İdare Mahkemelerinde 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 hususu7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 1057/5/1-1 

————— 
Kurul’un 08/11/2012 tarihli ve 4118-64 sayılı Kararı ile “Doğu Mah. Aydınlı Yolu Cad. 

Mola Sok. No:10 D:8 Pendik/İstanbul adresinde faaliyet gösteren KÖSE MADENİ YAĞLAR 

PET. PETR. ÜRÜN. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞİRKETİ’nin (lisans alınmasını gerektiren faaliyeti) 

lisans almaksızın Yeni Mahalle Cezaevi Karşısı Ankara Asfaltı No.1 İzmit/ Kocaeli adresinde 

faaliyet gösteren Akser Akaryakıt Ve Servis İst. İşl. Ltd. Şti.’ne 2012 yılında değişik tarihlerde 

akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin (b) 

bendi ne aykırı olarak (lisanssız) faaliyette bulunduğu tespit edildiğinden, bu fiili işleyen adı 

geçen tüzel kişinin Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, yazılı 

savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) 

gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı 

Muhsin Yazıcıoğlu Cad.51/C (Yüzüncüyıl) 06530 Balgat /ANKARA” adresine gönderilmesi, 

süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  1057/6/1-1 

————— 
Kurul’un 08/11/2012 tarihli ve 4118/29 sayılı Kararı ile Çayyüzü Mah. Mevlana Sok. 

No:39 Altuntaş Kasabası Akşehir/KONYA adresinde 17.06.2010 tarih ve LPG-BAY/941-

54/10435 numaralı LPG otogaz lisansı kapsamında faaliyet gösteren Kafkas Petrol Ürünleri 

Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 

01/03/2011 tarihinde otogaz istasyonunda asli faaliyetlerinde LPG Yetkili Personel belgesi 

olmayan personel (Halil Avni ERTUĞRUL) çalıştırmasının Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 4 üncü 

maddesinin 4 üncü fıkrasının (ı) bendine, 15 inci maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
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Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin 1/h bendine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 1 inci ve ikinci fıkrasına aykırı olması 

nedeniyle dolayı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü 

maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Kafkas Petrol 

Ürünleri Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 

yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) 

gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı 

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, 

süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  1057/7/1-1 

————— 
Kurul’un 08/11/2012 tarihli ve 4118/28 sayılı Kararı ile Çayyüzü Mah. Mevlana Sok. 

No:39 Altuntaş Kasabası Akşehir/KONYA adresinde 24.06.2010 tarih ve BAY/939-82/27888 

numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Kafkas Petrol Ürünleri Dağıtım 

Pazarlama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 10/01/2011 

tarihinde istasyonundan alınan numunenin ağır ve hafif ürün karıştırarak tağşiş etmek ile ilgili 

teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesinin geçersiz çıkmasının 5015 sayılı 

Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

38 inci maddesinin (e) bendine ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) 

bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 

Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci 

maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olması nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 

ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 

inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Kafkas Petrol 

Ürünleri Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 

yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) 

gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı 

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, 

süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  1057/8/1-1 

————— 
Kurul’un 03/10/2012 tarihli ve 4064-100 sayılı Kararı ile, 13/06/2006 tarihli ve LPG-

BAY/785-293/04731 numaralı otogaz bayilik lisansı kapsamında “Fevzipaşa Mahallesi Turgutlu 

Yolu Çamlaraltı Mevkii Aşağıçobanisa MANİSA” adresinde faaliyet gösteren Mevlüt Selman 

AKKAYA’nın, 25/01/2010 tarihinde yapılan tespite göre “LPG Yetkili Personel Belgesi” 

bulunmayan dolum personeli çalıştırmak suretiyle 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile 15 inci maddesine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 

24/05/2012 tarihli ve 3847-92 sayılı Kurul Kararı gereği yazılı savunma yapması istenmiş olup, 

savunma istem yazısını tebellüğ etmediği anlaşılarak, 10/08/2012 tarihli ve 28380 sayılı Resmi 

Gazete vasıtasıyla ilanen tebligat yapılmış olmakla birlikte yasal süre içerisinde konu ile ilgili 
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savunma yapmadığı anlaşıldığından, 5307 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 16 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ hükümleri uyarınca anılan gerçek kişi hakkında 57.232,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 57.232,-TL tutarındaki idari para cezasının, 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihini 

izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba 

yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma 

hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde 

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

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, 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.  1057/9/1-1 

————— 
Kurul’un 13/12/2012 tarihli ve 4176/43 sayılı kararı ile 08.07.2011 tarih ve BAY/939-

82/29718 sayılı bayilik lisansı sahibi Kadimler Petrol Ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ 

Oto Aksesuar Gıda İnşaat Nakliye Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin 23/05/2012 tarihinde 

alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 07.06.2012 tarihli ve 1220P00559001 

sayılı analiz raporuna göre, Akaryakıta yağ ve solvent karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin; 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, Gerekli şart ve seviyede ulusal marker 

içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine 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 

aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma 

ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın konu ile ilgili olarak yazılı 

savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  1057/10/1-1 

————— 
Kurul’un 20/12/2012 tarihli ve 4204/18 sayılı kararı ile 21.04.2011 tarihli ve BAY/939-

82/29334 sayılı bayilik lisansı verilmiş olmasına rağmen, lisanslı tesisi Aslanpençe İletişim Gıda 

Tarım Hayvancılık Petrol Ürünleri Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 

kullandıran Kara Mehmet Can Oğuz’un, lisanslı tesisini Kurul izni almadan bir başkasına 

kullandırmasının, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sırasıyla birinci ve ikinci fıkrasındaki 

hükümler ile bayilik lisanslarının Genel Hükümler başlıklı birinci bölümünde yer alan “Lisans 

sahibinin, piyasa faaliyetine konu tesislerini lisans amaçları doğrultusunda başkalarına 

kullandırması Kurulun iznine bağlıdır.” hükmüne aykırı hareket etmesi sebebiyle, Petrol 
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Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma 

prosedürüne gerek olmaksızın konu ile ilgili olarak yazılı savunmanızın alınmasına karar 

verilmiştir.  

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur 1057/11/1-1 

————— 
Kurulun 03/10/2012 tarih ve 4064-18 sayılı Kararı ile; “Keskin-Kırşehir Yolu 19.Km 

Keskin/Kırıkkale” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 06/11/2009 tarih ve 

BAY/939-82/26768 numaralı istasyonlu bayilik lisansı alan fakat söz konusu lisansı 04/05/2011 

tarih ve 1562 sayılı Olur ile sona erdirilen Keskin Kale Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Lpg 

Otomotiv İnşaat Yapı Malzemeleri Demir Çelik ve Gıda Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi’nin, lisanslı olduğu dönemde, yeniden satış maksadıyla Ba-Ran Petrol Turizm 

İnşaat Taahhüt Harfiyat Nakliyat İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 

akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 

birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (g) bendi 

hükümlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, anılan tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü 

fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 61.638,-TL tutarında 

idari para cezası uygulanması uygun görülmüştür. 

Anılan Karar uyarınca, 61.638,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 60 gün içerisinde Türkiye 

Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 

yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 

yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare 

mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 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 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. 

 1057/12/1-1 

————— 
Kurul’un 26.11.2012 tarih ve 4143-55 sayılı Kararı ile; “Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve 

Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketinin, 14.01.2010 tarih ve MYĞ/2396-7/27078 sayılı Madeni 

Yağ Lisansı kapsamındaki Saray Mahallesi Modern Keresteciler Sitesi 5. Cadde No:14 Kazan/ 

Ankara adresindeki tesisinde 22.03.2011 tarihinde yapılan denetimde, 6 nolu tanktan, Numune 

Etiket No B-028021 ile alınan baz yağı SN150 (Numune alma tutanak no A-019512) 

numunesinin analizi sonucunda numunenin mineral yağ esaslı olduğu ve içerdiği organik çözücü 

kinematik viskozite ve parlama noktası değerlerini önemli oranda düşürmesi nedeniyle TS13369 

standardına göre baz yağı cinsinin belirlenemediğinin TÜBİTAK MAM Kimya Enstitüsü’nün 
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20/05/2011 tarihli ve B.02.1.TBT.5.01.12.00-181.09.40.26-1582-8985 numaralı analiz raporu ile 

tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 inci 

fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırılık teşkil 

ettiği gerekçesiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) 

numaralı alt bendi ile 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliği gereğince 

belirlenen 308.194.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına” karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 308.194.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası 

T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu’na ait 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 İdare Mahkemelerinde 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 hususu7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 1057/13/1-1 

————— 
Kurul’un 26.11.2012 tarih ve 4143-56 sayılı Kararı ile; ”Petroil Madeni Yağ Pazarlama 

İmalat İthalat İhracat Nakliye Danışmanlık ve Sanayi Ticaret Limited Şirketinin, 21.08.2009 tarih 

ve MYĞ/2214-2/26464 sayılı Madeni Yağ Lisansı kapsamındaki İvedik Organize Sanayi Bölgesi 

616 Sokak No: 48-50 Yenimahalle / Ankara adresindeki tesisinde 01.03. 2011 tarihinde yapılan 

denetimde 2 nolu ve 4 nolu tanklardan  

a) Numune Etiket No A-024757 ile alınan aromatik ve baz yağı (Numune alma tutanak no 

A-013104) numunesinin analizi sonucunda numunenin % 88.7 oranında mineral yağ ve % 11.3 

oranında organik çözücü (white spirit) içerdiği, 

 b) Numune Etiket No A-024758 ile alınan aromatik ve baz yağı (Numune alma tutanak 

no A-013104) numunesinin analizi sonucunda numunenin bitkisel yağ, mineral yağ ve 

hidrokarbon karışımı C12-C22 esaslı olduğu, TÜBİTAK MAM Kimya Enstitüsü’nün 20/05/2011 

tarihli ve B.02.1.TBT.5.01.12.00-181.09.40.26-1582-8985 numaralı analiz raporu ile tespit 

edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 inci fıkraları 

ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırılık teşkil ettiği 

gerekçesiyle hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) 

numaralı alt bendi ile 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliği gereğince 

belirlenen 308.194.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına” karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 308.194.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası 

T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 

5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 



9 Şubat 2013 – Sayı : 28554 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde 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. 

 1057/14/1-1 

————— 
Kurul 22/10/2012 tarih ve 4097/24 sayılı Kararı ile, 24.12.2009 tarihli ve LPG-BAY/941-

54/09810 no’lu LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Seğmen Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliyat 

İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin otogaz istasyonunda LPG tüpü 

dolumuna yarayan aparat bulundurması ve tüp dolumu yapması sebebiyle 5307 sayılı 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (e) bendine aykırı hareket ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, 

Seğmen Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının b/1 bendi ile 

“Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 308.194.-TL idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194.-TL ( Üçyüzsekizbinyüzdoksandört TL) 

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

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

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

TR060001500158007292230041 numaralı hesaba yatırılabileceği, ayrıca Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 

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

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

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

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

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

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

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  1057/15/1-1 

————— 
Kurulun 03/10/2012 tarih ve 4064-20 sayılı Kararı ile; “CemalPaşa Mah. Fuzuli Cad. 

Galeria İş Merkezi No:516 Seyhan/Adana” adresinde mukim Sema İnş. Oto. Mak. Metal Mob. 

Gıda Tekstil Mefruşat ve Orman Ür. Elk. Elkt. Bilg. Kitap ve Kırtasiye Malz. Med. ve Tıbbi 

Cihazlar Haberleşme Petrol Ürünleri Madencilik Spor Malzemeleri Züccaciye Dayanıklı Tüketim 

Malları Nak. Tem. İklimlendirme Zir. Hay. Tur. Paz. San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin, 

Kurumumuzdan bayilik lisansı almaksızın Ba-Ran Petrol Turizm İnşaat Taahhüt Harfiyat 
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Nakliyat İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışında 

bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, anılan tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ile 

“Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 61.638,-TL tutarında idari para 

cezası uygulanması uygun görülmüştür.  

Anılan Karar uyarınca, 61.638,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 60 gün içerisinde Türkiye 

Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 

yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 

yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare 

mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 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 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. 

 1057/16/1-1 

————— 
Kurulun 03/10/2012 tarih ve 4064-19 sayılı Kararı ile; “Reşatbey Mah. Ordu Cad. Ergül 

Apt. No:91 K:1 D:3 Seyhan/ADANA” adresinde mukim Solar Enerji İnşaat-Akaryakıt-İş 

Makinaları Harfiyat San. Tic.Ltd. Şti.’nin, Kurumumuzdan bayilik lisansı almaksızın Ba-Ran 

Petrol Turizm İnşaat Taahhüt Harfiyat Nakliyat İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’ne akaryakıt satışında bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, anılan tüzel kişi 

hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt 

bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 

2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince bayiler için 

belirlenen 61.638,-TL tutarında idari para cezası uygulanması uygun görülmüştür.  

Anılan Karar uyarınca, 61.638,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 60 gün içerisinde Türkiye 

Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 

yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 

yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare 

mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 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 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. 

 1057/17/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

06/05/2010 tarihli ve BAY/939-82/27671 sayılı bayilik lisansı sahibi Üçay Akaryakıt 

LPG Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, A.Menderes Mahallesi Aydın Muğla 

Karayolu Üzeri Çine Caddesi No:9 Ovaeymir / AYDIN adresinde bulunan akaryakıt istasyonunda 

29/11/2010 tarihinde yapılan denetimde, Ozan Enerji LPG akaryakıt Dağıtım ve Nakliye Tic. 

A.Ş.’nin (POWERWAX, petrox) bayisi olmasına rağmen istasyonda eski dağıtıcısı Cen Petrol 

Ürünleri Madeni Yağlar Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (skyoil) ait bayi reklam 

panoları ve amblemlerini bulundurduğu tespit edilmiş olup;  

23/08/2012 tarihli ve 3988-16 sayılı Kurul Kararı ile, lisans sahibinin mezkur fiilinin 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırılık teşkil ettiği 

anlaşıldığından, Üçay Akaryakıt LPG Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

hükümleri gereğince 137.356,- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir.  1057/18/1-1 

————— 
Kurul 22/10/2012 tarih ve 4097/23 sayılı Kararı ile, 08.06.2006 tarihli ve LPG-BAY/783-

115/04113 sayılı lisans sahibi Yaşamgaz Petrol ve Gaz Ürünleri Pazarlama Nakliyat ve Turizm 

Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin sahibi olduğu otogaz istasyonunda LPG tüpü dolumuna 

yarayan aparat bulundurması ve tüp dolumu yapması sebebiyle 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı 

hareket ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Yaşamgaz Petrol ve Gaz Ürünleri 

Pazarlama Nakliyat ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında, 5307 sayılı Kanunun 16 

ncı maddesinin 2 nci fıkrasının b/1 bendi ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 

Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi 

Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 

308.194-TL idari para cezasının aynı fiilin tekerrüren işlenmesi sebebiyle 16 ncu maddenin 6 ncı 

fıkrası uyarınca iki katına çıkarılmak suretiyle 616.388.- TL idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 616.388.- TL ( Altıyüzonaltıbinüçyüzseksensekiz TL) 

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

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

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

TR060001500158007292230041 numaralı hesaba yatırılabileceği, ayrıca Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 
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gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

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

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

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

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

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

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  1057/19/1-1 

————— 
Kurulun 23/08/2012 tarihli ve 3988/48 sayılı Kararı ile; Yılmazlar Otogaz Turizm 

Akaryakıt Hayvancılık Tarım İnşaat Ve Otomotiv Ticaret Limited Şirketinin 08/11/2010 tarihinde 

alınan akaryakıt numunesine ilişkin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen M-10/4597 sayılı 

analiz raporuna göre, Ulusal Marker Ölçümünde marker seviyesinin GEÇERSİZ ve aynı zamanda 

Teknik Düzenlemelere de AYKIRI akaryakıt ikmal etmek ve akaryakıta ağır ürün karıştırılmak 

süretiyle; 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, 7 nci maddesinin 

(d) ve (f) bentlerine; Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta 

katılması eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, 08/11/2010 

tarihinde yapılan kazıda tespit edildiği üzere; istasyonunda gizli bir yer altı tankı bulundurmak 

suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü 

maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci 

maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına; aykırı hareket ettiği 

ve süresi içinde yazılı savunma yapılmadığı anlaşıldığından, söz konusu tüzel kişi hakkında; 

Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin 

dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 137.356.-TL, Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 11.446.-TL olmak üzere toplam 148.802.-TL tutarında idari 

para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 148.802.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

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

aleyhine yetkili idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

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

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususları 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ 1057/20/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 

6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki B Blok inşaatın denetimini üstlenen 

Öztaş İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mesut 

KÖSEBAŞKAN (Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 09.11.2012 tarih ve E.2012/666-K.2012/1869 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı 

Resmi Gazete ilanı ile Öztaş İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi 

İnşaat Mühendisi Mesut KÖSEBAŞKAN (Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070) hakkında tesis 

edilmiş olan geçici durdurma işlemi 28.01.2013 tarih ve 567 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 1058/1/1-1 

————— 
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Emek Mahallesi, General Eşraf Bitlis Caddesi, 4 pafta, 39 

nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve 

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

No:33070) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 

28.12.2012 tarih ve E.2012/285-K.2012/3036 sayılı kararında “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mesut KÖSEBAŞKAN (Denetçi 

No:7836, Oda Sicil No:33070) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 28.01.2013 

tarih ve 568 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur.  1058/2/1-1 

————— 
İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 

6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki B Blok inşaatın denetimini üstlenen 

725 No’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 09.11.2012 tarih ve 

E.2011/2661-K.2012/1873 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti hakkında 

tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 28.01.2013 tarih ve 566 sayılı Makam Olur’u ile iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  1058/3/1-1 

————— 
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Emek Mahallesi, General Eşraf Bitlis Caddesi, 4 pafta, 39 

nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Yardımcı 

Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Vehbi Ersan ERDEM (Oda Sicil No:72617) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 28.12.2012 tarih ve 

E.2012/928-K.2012/3034 sayılı kararında “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Vehbi Ersan ERDEM (Oda Sicil No:72617) 

hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.01.2013 tarih ve 588 sayılı Makam Olur’u 

ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur.  1058/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli 

istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi 

geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

İzmir ilinde faaliyet gösteren 86 dosya nolu MAVİ ŞEHİR Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 141 dosya nolu CMC Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 185 dosya nolu ÜLKEM Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Antalya ilinde faaliyet gösteren 364 dosya nolu ATM Yapı Denetim Ltd. Şti. ve  

372 dosya nolu KUK Mühendislik Yapı Denetim Ltd. Şti.’leri, 

Trabzon ilinde faaliyet gösteren 1290 dosya nolu GEOMETRİ Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Muğla ilinde faaliyet gösteren 1559 dosya nolu KARYALILAR Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 1671 dosya nolu BALIKESİR EMİR Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 30.01.2013 tarih ve 670 sayılı 

Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 1060/1-1 

————— 
Asur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Van İli, Merkez Hafiziye Mahallesi, 2153 ada, 11 parsel üzerindeki 705538 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (f) fıkrası ve Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesi, 4/ı bendindeki hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 

9629 Ticaret Sicil No ile Van Ticaret Odasına kayıtlı 1244 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 

sahip Asur Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Uğur Ulusel BÜYÜKBAY 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18423, Oda Sicil No: 28867), Mahmut 

ERDEM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19253, Oda Sicil No: 

64965), Cevdet BEBEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1534, Oda Sicil 

No: 30701), Mehmet Şahin ALKOÇ’un (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 12033), denetim 

faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma 

kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 31.01.2013 tarihli ve 706 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 1061/1/1-1 

————— 
Asur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Van İli, Merkez Şerefiye Mahallesi, 730 ada, 50 parsel üzerindeki 692992 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasındaki hükümlere 

göre denetlemediği anlaşılan 9629 Ticaret Sicil No ile Van Ticaret Odasına kayıtlı 1244 nolu 

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

Uğur Ulusel BÜYÜKBAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18423, Oda Sicil 

No: 28867), Mahmut ERDEM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

19253, Oda Sicil No: 64965), Cevdet BEBEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 1534, Oda Sicil No: 30701), Mehmet Şahin ALKOÇ’un (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No: 12033), denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

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

edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 31.01.2013 tarihli ve 707 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1061/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bertaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Van İli, Erciş İlçesi Vanyolu Mahallesi, Yekmal Caddesi, 80 ada, 24 parsel üzerindeki 

694950 YİBF yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (d) 

fıkralarındaki hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 9626 Ticaret Sicil No ile Van Ticaret 

Odasına kayıtlı 1077 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bertaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

sorumlu denetim elemanları Bedülhan ERTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 18103, Oda Sicil No: 62570), Sibel LEVENDOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 19129, Oda Sicil No: 84722), Mehmet Akif AKGÜN’ün (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82939) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan 

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

Makamının 31.01.2013 tarihli ve 708 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1061/3/1-1 

————— 
Çeha Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Van İli, Merkez Şerefiye Mahallesi, 780 ada, 59 parsel üzerindeki 702711 YİBF yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasındaki hükümlere göre 

denetlemediği anlaşılan 9640 Ticaret Sicil No ile Van Ticaret Odasına kayıtlı 1132 nolu Yapı 

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

ERAKBULUT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22064, Oda Sicil No: 8832), 

Halil BEHRAM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19175, Oda Sicil No: 

14786), Mehmet ÇELİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86908), denetim 

faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma 

kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 31.01.2013 tarihli ve 709 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1061/4/1-1 

————— 
İmza Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Van İli, Merkez Halil Ağa Mahallesi, Gölbaşı Sokak, 828 ada, 15 parsel üzerindeki 

676044 YİBF yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) 

fıkrasındaki hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 9621 Ticaret Sicil No ile Van Ticaret 

Odasına kayıtlı 1022 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İmza Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

sorumlu denetim elemanları Mehmet Şerif ÇALIŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 17511, Oda Sicil No: 55343), Hüsnü KAPTAN (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21436, Oda Sicil No: 8970), Ömer BAŞAR (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13616, Oda Sicil No: 22985), Ümit TAYİŞİ’nin (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77236), denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan 

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

Makamının 31.01.2013 tarihli ve 710 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 1061/5/1-1 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2013 – Sayı : 28554 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tuşba Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Van İli, Merkez Tepebaşı Mahallesi, 2141 ada, 18 parsel üzerindeki 700076 YİBF yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasındaki hükümlere göre 

denetlemediği anlaşılan 9634 Ticaret Sicil No ile Van Ticaret Odasına kayıtlı 1034 nolu Yapı 

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

ERDOĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10435, Oda Sicil No: 13731), 

Mevlüt ÇOLAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17943, Oda Sicil 

No: 18516), Ferit KARTUM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9037, Oda 

Sicil No: 30549), Serdar KARAMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

65067), denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

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

edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 31.01.2013 tarihli ve 711 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1061/6/1-1 

————— 
Tuşba Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Van İli, Merkez Halil Ağa Mahallesi, 1927 ada, 12 parsel üzerindeki 685260 YİBF yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasındaki hükümlere göre 

denetlemediği anlaşılan 9634 Ticaret Sicil No ile Van Ticaret Odasına kayıtlı 1034 nolu Yapı 

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

ERDOĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10435, Oda Sicil No: 13731), 

Ferit KARTUM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9037, Oda Sicil No: 

30549), Serdar KARAMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65067), 

denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 

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

durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 31.01.2013 tarihli ve 712 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1061/7/1-1 

————— 
Tuşba Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Van İli, Merkez Halil Ağa Mahallesi, 964 ada, 146 parsel üzerindeki 678171 YİBF YİBF 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasındaki hükümlere 

göre denetlemediği anlaşılan 9634 Ticaret Sicil No ile Van Ticaret Odasına kayıtlı 1034 nolu 

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

Aykut ERDOĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10435, Oda Sicil No: 

13731), Ferit KARTUM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9037, Oda Sicil 

No: 30549), Mesut BALCI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82690), 

denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 

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

durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 31.01.2013 tarihli ve 713 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1061/8/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesi, 40 Pafta, 238 ada, 23 nolu parsel 

üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen BST Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama 

Denetçisi Mimar İlkin AKIN (Denetçi No:3108, Oda Sicil No:8101) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 17.12.2012 tarihli ve E.2012/874-

K.2012/1888 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.01.2012 tarih 

ve 28177 sayılı Resmi Gazete ilanı ile BST Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama 

Denetçisi Mimar İlkin AKIN (Denetçi No:3108, Oda Sicil No:8101) hakkında tesis edilmiş olan 

geçici durdurma işlemi 31.01.2013 tarih ve 695 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir 

İlgililere duyurulur. 1062/1/1-1 

————— 
İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesi, 40 Pafta, 238 ada, 23 nolu parsel 

üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen 583105/530687 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret 

Odasına kayıtlı 561 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BST Yapı Denetim Ltd. Şti. 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 28.12.2012 

tarihli ve E.2012/486-K.2012/2815 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 18.01.2012 tarih ve 28177 sayılı Resmi Gazete ilanı ile BST Yapı Denetim 

Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 31.01.2013 tarih ve 698 sayılı Makam 

Olur’u ile iptal edilmiştir 

İlgililere duyurulur.  1062/2/1-1 

————— 
İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 

6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki B Blok inşaatın denetimini üstlenen 

Öztaş İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Halil 

ÇOŞKUN (Denetçi No:492, Oda Sicil No:11137) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 09.11.2012 tarihli ve E.2012/432-K.2012/1872 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı 

Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Halil ÇOŞKUN (Denetçi 

No:492, Oda Sicil No:11137) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 31.01.2013 tarih 

ve 696 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  1062/3/1-1 

————— 
İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 

6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki A Blok inşaatın denetimini üstlenen 

Öztaş İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Halil 

ÇOŞKUN (Denetçi No:492, Oda Sicil No:11137) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 27.12.2012 tarihli ve E.2012/705-K.2012/2727 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı 

Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Halil ÇOŞKUN (Denetçi 

No:492, Oda Sicil No:11137) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 31.01.2013 tarih 

ve 697 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  
İlgililere duyurulur.  1062/4/1-1 

————— 
İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 

6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki A Blok inşaatın denetimini üstlenen 

632038 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı 725 no`lu Yapı Denetim İzin 
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Belgesine sahip Öztaş İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 27.12.2012 tarihli ve E.2011/3941-K.2012/2726 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı 

Resmi Gazete ilanı ile Öztaş İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici 

durdurma işlemi 31.01.2013 tarih ve 694 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  1062/5/1-1 

————— 
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Emek Mahallesi, General Eşraf Bitlis Caddesi, 4 pafta, 39 

nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Yardımcı 

Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Behçet Zorbey YURTÇU (Oda Sicil No:75281) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 28.12.2012 tarihli ve 

E.2012/1033-K.2012/3035 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Behçet Zorbey YURTÇU (Oda Sicil No:75281) 

hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 31.01.2013 tarih ve 699 sayılı Makam Olur’u 

ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur.  1062/6/1-1 

————— 
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Emek Mahallesi, General Eşref Bitlis Caddesi, 4 Pafta, 39 

nolu parsel üzerindeki inşaatın denetim sorumluluğunu üstlenen Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Emin BALCI (Denetçi No:14717, Oda Sicil 

No:28648) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada; Ankara 5. İdare Mahkemesinin 

28.12.2012 tarihli ve E.2012/785-K.2012/3037 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Emin BALCI (Denetçi No:14717, 

Oda Sicil No:28648) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 31.01.2013 tarih ve 700 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur.  1062/7/1-1 

————— 
Gedikcan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 41 ada, 38 parsel üzerindeki 681123 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) ve (g) fıkraları ile 

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5.maddesinin 4/ç bendi, 7. maddesinin 2. ve 6. 

maddesinin 4. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50065 Ticaret Sicil 

No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı 

Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Azime GEDİK (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:12405, Oda Sicil No:12387), sorumlu denetim elemanları Lamih YAZAR 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9000, Oda Sicil No: 12158), 

Yüksel GÖLGELİOĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6399, 

Oda Sicil No: 2022), Sıdıka Sunay BAHAR ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

41948), Mehmet GEDİK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 10691) ve Yolaç 

ŞEKERLİ’nin (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47661) denetim 

faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 
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kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma 

kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 29.01.2013 tarihli ve 595 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1059/1/1-1 

————— 
Aktif Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Adana İli, Çukurova İlçesi, Kireç Ocağı Mahallesi, 21.İ.II pafta, 7933 ada, 21 parsel 

üzerindeki 581878 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5.maddesinin 2/b ve 

4/l bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 48613 Ticaret Sicil No ile Adana 

Ticaret Odasına kayıtlı 512 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aktif Yapı Denetim Ltd. Şti. 

ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Serdar Osman ERDEMLİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9041, Oda Sicil No: 36946), sorumlu denetim elemanları 

Güngör ÖZSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5211, Oda Sicil No: 9405) 

ve Özge GÖKÇELİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82135) denetim 

faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma 

kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 29.01.2013 tarihli ve 596 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1059/2/1-1 

————— 
Aktif Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Adana İli, Çukurova İlçesi, Kireç Ocağı Mahallesi, 21.İ.II pafta, 7933 ada, 21 parsel 

üzerindeki 581886 YİBF nolu (C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5.maddesinin 2/b ve 

4/l bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 48613 Ticaret Sicil No ile Adana 

Ticaret Odasına kayıtlı 512 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aktif Yapı Denetim Ltd. Şti. 

ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Serdar Osman ERDEMLİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9041, Oda Sicil No: 36946), sorumlu denetim elemanları 

Güngör ÖZSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5211, Oda Sicil No: 9405) 

ve Özge GÖKÇELİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82135) denetim 

faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma 

kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 29.01.2013 tarihli ve 597 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1059/3/1-1 

————— 
Aktif Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Adana İli, Çukurova İlçesi, Kireç Ocağı Mahallesi, 21.İ.II pafta, 7933 ada, 21 parsel 

üzerindeki 581894 YİBF nolu (F Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5.maddesinin 2/b ve 

4/l bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 48613 Ticaret Sicil No ile Adana 
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Ticaret Odasına kayıtlı 512 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aktif Yapı Denetim Ltd. Şti. 

ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Serdar Osman ERDEMLİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9041, Oda Sicil No: 36946), sorumlu denetim elemanları 

Güngör ÖZSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5211, Oda Sicil No: 9405) 

ve Özge GÖKÇELİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82135) denetim 

faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma 

kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 29.01.2013 tarihli ve 598 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1059/4/1-1 

————— 
Arş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Isparta ili, Yalvaç İlçesi, Pazar Yukarı Mahallesi, 1 pafta, 29 ada, 30 parsel üzerindeki 

701554 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve 

(g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10101/12124 Ticaret Sicil No ile 

Isparta Ticaret Odasına kayıtlı 1097 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arş Yapı Denetim 

Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Nurettin Alpay KIMILLI (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18357, Oda Sicil No:41710), Yasin GÜL (Makine Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17762, Oda Sicil No: 49989), sorumlu denetim 

elemanları Abdullah ŞALLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9653, Oda Sicil 

No:23380) ve Feyza Dudu ÇÜNÜR’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84764) 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 

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

durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 29.01.2013 tarihli ve 599 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1059/5/1-1 

————— 
MS Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Diyarbakır ili, Lice ilçesi, Kelvan Mahallesi, 50 ada, 17 parsel üzerindeki 678776 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 23321 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret Odasına 

kayıtlı 1267 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MS Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı 

veya yetkilisi Mehmet MUTLU (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:70223), sorumlu denetim elemanları Ömer Faruk ACAR (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:17378, Oda Sicil No:13193), Vahit AYAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:17551, Oda Sicil No:19293), Bayram Ali KAYIKÇI (Makine Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11214, Oda Sicil No:9086), Ercan DOĞAN (Elektrik 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15224, Oda Sicil No:14633), Turgay 

GELSİN (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:82257) ve Fırat KAN’ın (Elektrik 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:48013) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 
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Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan 

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

Makamının 29.01.2013 tarihli ve 600 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1059/6/1-1 

————— 
MS Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Diyarbakır ili, Lice ilçesi, Karahasan Mahallesi, 117 ada, 18 parsel üzerindeki 697745 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 23321 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret 

Odasına kayıtlı 1267 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MS Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet MUTLU (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No:70223), sorumlu denetim elemanları Ömer Faruk ACAR (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17378, Oda Sicil No:13193), Vahit AYAZ (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17551, Oda Sicil No:19293) ve Ali Erdem ÖZAYDOĞDU’nun 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17901, Oda Sicil No:52598) 

denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 

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

durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 29.01.2013 tarihli ve 601 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1059/7/1-1 

————— 
Beylik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;  

Diyarbakır ili, Yenişehir ilçesi, 458 ada, 25 parsel üzerindeki 745463 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrasında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 23405 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret Odasına 

kayıtlı 1209 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Beylik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş 

ortağı veya yetkilisi Şis Yusuf BEREKATOĞLU (Şirket Müdürü, Makine Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18015, Oda Sicil No:48869), sorumlu denetim elemanları 

Kadriye DAŞCİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17672, Oda Sicil No:24916), 

Yavuz EKEN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17673, Oda Sicil 

No:27084),Süleyman BEREKATOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:10874, Oda Sicil No:17252), Mehmet Can HOZAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:17671, Oda Sicil No:57109) ve Ekrem ORUÇ’un (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:87475) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan 

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

Makamının 29.01.2013 tarihli ve 602 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1059/8/1-1 

————— 
Kayra Yapı Denetim Ltd. Şti. ‘nin denetim sorumluluğunda bulunan;  

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Peyas Mahallesi, 1317 ada, 6 parsel üzerindeki 673685 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 23436 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır 
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Ticaret Odasına kayıtlı 969 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kayra Yapı Denetim Ltd. Şti. 

ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Şaban PEKER (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17716, Oda Sicil No:19392), sorumlu denetim elemanları 

Mehmet Tahir SATIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17715, Oda Sicil 

No:21884), İhsan AKBURAK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:17714, Oda Sicil No:28026), Türker İLTER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:17712, Oda Sicil No:6526) ve Ahmet Hicri PEKER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No:73360) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre 

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

iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 29.01.2013 tarihli ve 603 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1059/9/1-1 

————— 
Arıkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;  

Çankırı İli, Eldivan İlçesi, 315 ada, 6 parsel üzerindeki 689865 ve 698819 YİBF nolu 

yapıyı (yapı tektir) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2-3158 Ticaret Sicil No ile Çankırı 

Ticaret Odasına kayıtlı 1006 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arıkent Yapı Denetim Ltd. 

Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Döndü Seçil ÇİVİTÇİOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:17334, Oda Sicil No:27026), Metin KÜÇÜKERTAN (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71782), sorumlu denetim elemanı Arslan Hamit TANRIÖVER’in 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17331, Oda Sicil No:4572) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma 

kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 29.01.2013 tarihli ve 604 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1059/10/1-1 

————— 
Kılıçoğlu II Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin (Eski Ünvanı: Çorlu Yapı Denetim Ltd. Şti.) 

denetim sorumluluğunda bulunan;  

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 28 LII pafta, 2304 ada, 16 parsel üzerindeki 200421 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 8889 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına 

kayıtlı 574 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kılıçoğlu II Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin (Eski 

Ünvanı: Çorlu Yapı Denetim Ltd. Şti.) ile sorumlu denetim elemanları Azmi GÖKMEN (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6929, Oda Sicil No: 18480) ve Deniz DAĞ’ın 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 62222) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 

8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan 

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

Makamının 29.01.2013 tarihli ve 605 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1059/11/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Sanaç Yapı Denetim Ltd. Şti. ‘nin denetim sorumluluğunda bulunan;  

Elazığ İli, Merkez İlçesi, 4156 ada, 1 parsel üzerindeki 743325 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkralarında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12645 Ticaret Sicil No ile Elazığ Ticaret Odasına kayıtlı 

1239 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sanaç Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı 

veya yetkilisi Kazım SANAÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16683 Oda 

Sicil No: 28940), sorumlu denetim elemanları Önder ÖZCAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:6220, Oda Sicil No: 27668), Taha Yusuf EMİROĞLU (İnşaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16985, Oda Sicil No: 53223) ve Murat UYGUN’un 

(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 25737) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan 

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

Makamının 29.01.2013 tarihli ve 606 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1059/12/1-1 

————— 
Zümrüt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Konya İli, Selçuklu İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 14137 ada, 1 parsel üzerindeki 

680260 YİBF nolu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 37740 Ticaret Sicil No ile Konya 

Ticaret Odasına kayıtlı 1106 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Zümrüt Yapı Denetim Ltd. 

Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Sadri KARAMAN (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No: 60495) ve İsmail Cüneyt UYGUN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 19976, Oda Sicil No: 58428), sorumlu denetim elemanları Sibel KOÇYİĞİT 

KAPDAĞLI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16793, Oda Sicil No: 

47465), Ahmet GÜNGÖR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19421, Oda Sicil 

No: 21815), Gülsen BORA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9577, Oda Sicil 

No: 20129) ve Alper DEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70023) 

denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 

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

durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 29.01.2013 tarihli ve 607 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1059/13/1-1 

————— 
Ser Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 3069 ada, 2 parsel üzerindeki 694266 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35432 Ticaret Sicil No ile Kayseri 

Ticaret Odasına kayıtlı 1144 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ser Yapı Denetim Ltd. Şti. 

ile sorumlu denetim elemanları Salim YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 16525, Oda Sicil No: 8233), Suat SARIALP (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 17136, Oda Sicil No: 29269) ve Mustafa ÖVÜNDÜ’nün (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 85250) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 
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(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 29.01.2013 

tarihli ve 608 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1059/14/1-1 

————— 
Atalar Yapı Denetim Ltd. Şti. ‘nin denetim sorumluluğunda bulunan;  

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 3696 ada, 11 parsel üzerindeki 259896 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. ve 5. maddesinin birinci paragrafında, 2. maddesinin 

(c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11933 Ticaret Sicil No ile 

Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 846 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atalar Yapı Denetim 

Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Engin SÜLÜN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:13868, Oda Sicil No:12505), Ferit AKBAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:10804, Oda Sicil No:8375),Tijen Hayriye DEMİRÇİVİ (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9436, Oda Sicil No:29079) ve Mustafa KILIÇ’ın (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72140) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan 

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

Makamının 29.01.2013 tarihli ve 609 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1059/15/1-1 

————— 
Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 2417 ada, 1 parsel üzerindeki 595817 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 13661 Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 234 nolu Yapı 

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

Nazım KARAGÖZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5571, Oda Sicil 

No:16944), Atilla DÜLGER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7301, Oda Sicil 

No:34786) ve Fatih YAZICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53049) 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak 

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

durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 29.01.2013 tarihli ve 610 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1059/16/1-1 

————— 
Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, 4112 ada, 6 parsel üzerindeki 631976 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 8525 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 476 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim 

elemanları Nilgün ÜSTKAN TALAS (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6663, 

Oda Sicil No:12395), Şahin GÜNAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:5839, Oda Sicil No:28907) ve Baki KARATEKİN’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:7035, Oda Sicil No:22493) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 
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Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 

29.01.2013 tarihli ve 611 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1059/17/1-1 

————— 
Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, 344, 345, 346, 637 ve 806 parsel üzerindeki 534762 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 8525 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 476 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu 

denetim elemanı Nilgün ÜSTKAN TALAS’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:6663, Oda Sicil No:12395) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 

(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 

Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 

29.01.2013 tarihli ve 614 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1059/18/1-1 

————— 
Altek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, 412 ada, 90 parsel üzerindeki 651552 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 10505 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 675 nolu 

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

Cana ATASOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13629, Oda Sicil No:10493), 

Abdurrahman AKSU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3526, Oda 

Sicil No:29824) ve Zeki TEKELİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:12529) 

denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 

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

durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 29.01.2013 tarihli ve 612 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1059/19/1-1 

————— 
Zırh (Eski Ünvanı Önder) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 4821 ada, 6 parsel üzerindeki 134591 nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 573446/521028 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 490 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Zırh (Eski Ünvanı Önder) Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

sorumlu denetim elemanları Yüksel GÜNGÖR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:7142, Oda Sicil No:21475), Ahmet IŞIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:11370, Oda Sicil No:23062), Recep Ali KURT (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:14150, Oda Sicil No:16681), Remzi ATASERT (Makine Mühendisi, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5372, Oda Sicil No:10104), İlknur KÜÇÜK (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63052), Alpertunga KILIÇARSLAN (Elektrik 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:34046) ve Mehmet Ender ARSAL’ın (Makine 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:48356) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 
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Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan 

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

Makamının 29.01.2013 tarihli ve 613 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1059/20/1-1 

————— 
ABC Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kocaeli İli, Darıca İlçesi, 4570 parsel üzerindeki 741776 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 12023 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 817 nolu Yapı 

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

ARZOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9269, Oda Sicil No:14829), 

Selahattin KUCAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19827, Oda 

Sicil No:62077), Sabahattin TAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9923, Oda 

Sicil No:16665), Mustafa KARA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:74318) ve 

Ergün ÖZTOSUN’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:42060) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma 

kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 29.01.2013 tarihli ve 615 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1059/21/1-1 

————— 
ABC Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kocaeli İli, Darıca İlçesi, 1781 ada, 1 parsel üzerindeki 651945 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12023 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 

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

elemanları Selahattin KUCAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:19827, Oda Sicil No:62077), Sabahattin TAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:9923, Oda Sicil No:16665) ve Mustafa KARA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No:74318) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 29.01.2013 

tarihli ve 616 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1059/22/1-1 

————— 
Doğanel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 1244 ada, 11 parsel üzerindeki 561750 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. Maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 11695 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 827 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Doğanel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan 

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

Makamının 29.01.2013 tarihli ve 617 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  1059/23/1-1 
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Sayfa

1

2

3

16

25
25

45
56

61
62
80

112

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği
— Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Safkan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Hakkında Tebliğ (No: 2013/2)
— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 351)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 




