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69471265-305-7228

14 Ağustos 2013

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Ağustos 2013 tarihinde Türkmenistan’a gideceğimden,
dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.02-10-511

14 Ağustos 2013

BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 14/8/2013 tarihli ve 69471265-305-7228 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Ağustos 2013 tarihinde Türkmenistan’a gidecek
olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı
Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK

14 Ağustos 2013

69471265-305-7231
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Ağustos 2013 tarihinde Türkmenistan’a gidecek
olan Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla
arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Ağustos 2013

68244839-140.03-230-514
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 14/8/2013 tarihli ve 69471265-305-7231 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Ağustos 2013 tarihinde Türkmenistan’a gidecek
olan Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2
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T.C.
BAŞBAKANLIK
69471265-305-7229

14 Ağustos 2013

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Ağustos 2013 tarihinde Türkmenistan’a gidecek
olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.

—————

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-228-512

14 Ağustos 2013

BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 14/8/2013 tarihli ve 69471265-305-7229 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Ağustos 2013 tarihinde Türkmenistan’a gidecek
olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.
BAŞBAKANLIK
69471265-305-7230

14 Ağustos 2013

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Selanik Atatürk Evi’nin açılışını yapmak üzere; 15 Ağustos 2013 tarihinde Yunanistan’a
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.

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-229-513

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

14 Ağustos 2013

BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 14/8/2013 tarihli ve 69471265-305-7230 sayılı yazınız.
Selanik Atatürk Evi’nin açılışını yapmak üzere, 15 Ağustos 2013 tarihinde Yunanistan’a
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
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3
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YÖNETMELİKLER
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ
TASNİFİ, TESCİLİ VE MÜZELERE ALINMALARI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/4/2009 tarihli ve 27206 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunması
Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında
Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 4 üncü maddesine göre Bakanlığa
bildirilen korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları ile aynı Kanunun 26 ncı maddesi
kapsamında faaliyette bulunan taşınır kültür ve tabiat varlığı koleksiyoncuları veya özel müzeler tarafından ilgili müzelere getirilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarından değerlendirme
komisyonu tarafından müzeye alınmasına gerek duyulmayanlar, envanter bilgileri çıkartılarak
müze emanetinde alıkonulur. Talepte bulunulması halinde bu şekilde belgelendirilen taşınır
kültür ve tabiat varlıklarının Bakanlık denetimindeki özel müze veya koleksiyoncuların envanterlerine kaydedilmelerine izin verilir. Bir yıl içerisinde özel müzelere veya koleksiyonculara devri gerçekleşmeyen bu tür taşınır kültür ve tabiat varlıkları durumlarına uygun olarak
müzelerde kayıt altına alınır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/4/2009

27206

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/1/2011

28178
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Gazi Üniversitesinden:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından
güz ve bahar yarıyılları ile yaz döneminde yürütülen lisansüstü eğitim –öğretim ve sınavlara
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesine bağlı enstitülerde uzaktan/örgün eğitim yoluyla
yürütülen, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora, sanatta yeterlik ve bütünleşik doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim –öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Lisansüstü eğitimlerde yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri
tarihleri içerecek şekilde Senato tarafından belirlenerek, ilgili enstitülerce ilan edilen eğitim
dönemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Akademik Kurul: Anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalının lisansüstü eğitim programlarında görev alan profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim üyeleri ve doktora/sanatta yeterlik unvanı almış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,
ç) Anabilim Dalı/Ana Sanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim –Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinde tanımlanan ve enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimleri,
d) Anabilim Dalı/Ana Sanat Dalı Başkanı: Bu fıkranın (d) bendinde tanımlanan akademik birimin başkanını,
e) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,
f) Danışman: Enstitüde kayıtlı lisansüstü öğrencilerine rehberlik etmek üzere enstitü
yönetim kurulunca atanan Gazi Üniversitesindeki öğretim üyesini veya doktora/sanatta yeterlik
unvanı almış öğretim görevlisini,
g) Doktora Yeterlik Komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla iki yıl için görevlendirilen
beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,
ğ) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,
h) Enstitü: Gazi Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren bir enstitüyü,
ı) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim
ve anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
i) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü
kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
j) İlgili başkanlık: Enstitüde açık bulunan lisansüstü programı yürüten ilgili anabilim/
anasanat/bilim/sanat dalı başkanlığını,
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k) İkinci danışman: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik yapan öğrencinin
tez veya uygulama konusunun özelliği gereği enstitü yönetim kurulunca atanan, doktora/sanatta
yeterlik unvanı almış yurtiçi ve yurtdışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumundaki ya da
yükseköğretim kurumu dışındaki kişiyi,
l) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde kayıtlı olan lisans ya da yüksek
lisans mezunlarını,
n) Rektörlük: Gazi Üniversitesi Rektörlüğünü,
o) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun
incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden
oluşan çalışmayı,
ö) Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,
p) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik
olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,
r) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri danışmanı olmak üzere en az
üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,
s) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
ş) Üniversite: Gazi Üniversitesini,
t) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az
14 haftalık çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü
yönetim kurulları tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,
u) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar, Programlara Başvuru, Kesin Kayıt ve
Kayıt Yenileme ile İlgili Genel Hükümler
Lisansüstü programlar ile ilgili genel hükümler
MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlar; enstitülerin anabilim ve anasanat dalları esas
alınarak açılır ve yürütülür.
(2) İlgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı akademik kurulu kararı, enstitü kurulunun
önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla bir enstitü, anabilim veya anasanat
dalında o anabilim veya anasanat dalından farklı bir ad taşıyan bir başka lisansüstü programı
da açabilir.
(3) Enstitülerde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu
kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir
ad taşıyan, disiplinler arası bir enstitü anabilim dalı kurulabilir. Bu tür bir enstitü anabilim dalının başkanı, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır ve Rektörlüğe bilgi verilir.
(4) Yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu
programlar ilgili anabilim dalının önerisi, ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı
ile açılır.
(5) İkinci öğretimde, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde enstitü
kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans
programı açılabilir. İkinci öğretimde; tezli yüksek lisans ve doktora programı açılmaz.
(6) Lisansüstü programlar, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla yurtiçi
ve yurtdışında birbirini tamamlayan lisansüstü programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Senatonun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
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(7) Enstitüdeki lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmamasına, alındığı takdirde
kontenjanların tespitine, ilgili anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalı akademik kurulunun görüşü
ve ilgili başkanlığın teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca karar verilir.
Yatay geçiş, değişim programları ve programlar arası geçişle öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Enstitünün ya da başka bir yükseköğretim kurumunun bir lisansüstü
programında en az bir yarıyılını tamamlamış ve aldığı derslerin tamamından başarılı olmuş
araştırma görevlileri, ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla enstitüde yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yapabilirler. Başvuran adayların bu Yönetmeliğin ilgili maddesindeki asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekir.
(2) ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA gibi öğrenci değişim programlarına ilişkin
uygulamalar, ilgili mevzuat ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yapılır.
(3) Enstitünün herhangi bir doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en
az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, varsa aynı bilim/sanat dalının (bilim/sanat
dalı olmayan programlar için aynı anabilim/ana sanat dalı) tezli yüksek lisans programına geçiş
yapabilir. İlgili başkanlığın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile geçişi uygun görülen öğrencinin programa intibakı yapılır.
(4) Aynı bilim/sanat dalında (bilim/sanat dalı olmayan programlar için aynı anabilim/ana
sanat dalı) olmak koşuluyla tezli yüksek lisans programından, tezsiz yüksek lisans programına
geçiş, adayın başvurusu üzerine ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı
ile gerçekleşir.
(5) Aynı bilim/sanat dalında (bilim/sanat dalı olmayan programlar için aynı anabilim/ana
sanat dalı) olmak koşuluyla tezsiz programdan tezli programa geçiş, öğrencinin tezli lisansüstü
programın asgari başvuru koşullarını sağlaması, aldığı dersleri başarıyla tamamlaması ve genel
not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla, ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili
enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında
alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.
(6) Aynı bilim/sanat dalında (bilim/sanat dalı olmayan programlar için aynı anabilim/ana
sanat dalı) yürütülen tezli yüksek lisans programında kayıtlı ders dönemi öğrencilerinden asgari
başvuru koşullarını sağlayanlara, en az bir yarıyılını tamamlamış, aldığı derslerin tamamından
başarılı olmuş ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,50 olan öğrencinin talebi, ilgili
başkanlığın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile bütünleşik doktora programına
geçiş hakkı tanınır.
(7) Programlar arasında geçiş bir kez yapılır.
Tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans
diploması veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir.
(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvurularda başvurduğu programın puan türünde
ALES’ten 60,00 ve üzeri; tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda başvurduğu programın puan türünde ALES’ten 55,00 ve üzeri veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş
sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Ancak, enstitülerin Senato tarafından belirlenen bazı ana sanat/sanat dallarına başvuran adaylar için ALES puan şartı aranmaz.
(3) Yüksek lisans programlarına başvuru için KPDS/ÜDS/YDS veya Yükseköğretim
Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan birine ait yabancı dil belgesine sahip olma şartı ve/veya bu sınavlara ait taban puanlar ilgili anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalı akademik kurulu tarafından belirlenir.
(4) Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adayların ilgili eğitim dilinde
KPDS/ÜDS/YDS sınavından 75 ve üzeri veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları gerekir.
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(5) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Üniversite tarafından duyurulur.
Yüksek lisans programlarına adayların başvuruları ilgili enstitü müdürlüğünce belirlenen yöntemle yapılır. Adaylar kesin kayıt için istenen belgeleri süresi içinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır.
(6) Açılacak programların ilanında ilgili anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalı akademik
kurulunun önerisi ve/veya enstitü yönetim kurulu kararı ile özel şartlar ve/veya bu Yönetmelikte
öngörülen asgari kriterlerin üzerinde kriterler de belirlenebilir.
(7) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul şartları ilgili enstitü
yönetim kurulunca belirlenir.
(8) Kurum/kuruluşların uzman kadrolarını oluşturmaya yönelik olarak, ilgili kurum/kuruluş ve Üniversite arasında eğitim/işbirliği protokolü imzalanması halinde, kurum/kuruluşta
çalışan lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans programlarına kabulünde eğitim/işbirliği protokolünde belirlenen koşullar geçerlidir.
(9) İlana başvuran adaylar, ilgili başkanlığın teklif edeceği on kişilik jüri önerisini dikkate alarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen en az üç, en fazla beş asil ve iki
yedek üyeden oluşan jüri tarafından yetenek sınavı/portfolyö incelemesi veya mülakat sınavına
tabi tutulur. İlgili akademik birimde yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaması halinde on kişilik
jüri önerisi şartı aranmaz. Sınav usulüne ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.
Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına giriş başarı puanı ve ek kontenjan
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan yetenek sınavına/portfolyö incelemesine veya mülakata alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı
ile sınırlandırılır. Bu sayı, ALES veya eşdeğer puanın %50’si ile lisans not ortalamasının
%25’inin toplamı alınarak belirlenir. ALES şartı aranmayan anabilim/ana sanat/bilim/sanat
dallarında bu sayının belirlenmesinde lisans bitirme ortalamasının %65'i esas alınır. Bu şekilde
elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır.
(2) Tezli yüksek lisans programlarına giriş başarı puanı; ALES veya eşdeğer puanın
%50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve yapılacak yetenek sınavının/portfolyö incelemesinin
veya mülakat sınav notunun %25’inin toplamı alınarak hesaplanır. ALES şartı aranmayan tezli
yüksek lisans programlarına giriş başarı puanı; lisans not ortalamasının %65’i ve yapılacak yetenek sınavı/portfolyö incelemesinin veya mülakat sınav notunun %35’i alınarak hesaplanır.
Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır. Yetenek sınavı/portfolyö incelemesi veya
mülakat notu 40’ın veya giriş başarı puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Giriş başarı puanı 60 veya üzerinde, yetenek sınavı/portfolyö incelemesi veya mülakat notu 40 veya
üzerinde olanlar belirlenen kontenjanlar dâhilinde yerleştirilir. Giriş başarı puanının eşit olması
halinde sırasıyla ALES, yetenek sınavı/portfolyö incelemesi veya mülakat sınav notu ile lisans
mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Yetenek sınavına/portfolyö incelemesine veya mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş başarı puanı; ALES veya eşdeğer puanın
%50'si, ve lisans bitirme ortalamasının %50'sinin toplamı alınarak hesaplanır. ALES şartı aranmayan anabilim/ana sanat/bilim/sanat dallarında giriş başarı puanı olarak lisans bitirme ortalaması alınır. Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş
kontenjan kadar kayıt alınır. Giriş başarı puanı 55’in altında olan adaylar başarısız sayılır. Giriş
başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES (ALES şartı arananlarda) ile lisans mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir.
(4) Yükseköğretim kurumlarının fakülte veya dört yıllık yüksekokul bölümlerini/anabilim dallarını birincilikle bitiren adaylar için mezun oldukları alandaki tezli yüksek lisans
programlarına ek kontenjan açılabilir. Ek kontenjanın hangi programda ve kaç kontenjanla
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açılacağına enstitü yönetim kurulu karar verir. Bu başvurular genel başvuru sıralaması dışında
değerlendirilir. Adayların kabulünde asgari başvuru şartlarının yerine getirilmesi gereklidir.
Adayların başarı puanları en yüksekten başlayarak sıralanır. Yetenek sınavı/portfolyö incelemesi veya mülakat notu 40’ın veya giriş başarı puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır.
Giriş başarı puanı 60 veya üzerinde, yetenek sınavı/portfolyö incelemesi veya mülakat notu
40 veya üzerinde olanlar belirlenen kontenjanlar dâhilinde yerleştirilir. Giriş başarı puanının
eşit olması halinde sırasıyla ALES, yetenek sınavı/portfolyö incelemesi veya mülakat sınav
notu ile lisans mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Yetenek sınavına/portfolyö incelemesine veya mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Kesin kayıt
hakkı kazanan bölüm birincileri ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Kesin kayıt hakkı kazanamayan kontenjan fazlası adaylar ise diğer başvurularla birlikte genel sıralamaya dâhil edilir.
(5) Stratejik değeri yüksek, ulusal veya uluslararası Tübitak ve Ulusal Ajans projelerinde görev alan adaylar için çalıştıkları alanla uyumlu tezli yüksek lisans programlarına, çalışmalarını tez konusu yapmak koşuluyla proje ekibinin teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı
ile ek kontenjan açılabilir. Bu başvurular genel başvuru sıralaması dışında değerlendirilir. Adayların kabulünde asgari başvuru şartlarının yerine getirilmesi gereklidir.
Doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Doktora/sanatta yeterlilik programına başvurabilmek için adayların,
yüksek lisans not ortalamasının en az 2,50/4,00 olması ve bir tezli yüksek lisans diploması
veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir.
(2) Lisans sonrası doktora (bütünleşik doktora)/sanatta yeterlilik programına Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile ilan edilen kontenjanın 1/2’sine kadar ek kontenjan verilebilir.
(3) Bütünleşik doktora programına başvuran adaylar aynı programın tezli yüksek lisans
programına da başvurmuş sayılır.
(4) Bir programda aynı anda hem bütünleşik doktora hem de yüksek lisans yapılamaz.
(5) Lisans sonrası doktora (bütünleşik doktora)/sanatta yeterlilik programına başvurabilmek için adayların lisans not ortalamasının en az 3,50/4,00 olması kaydıyla bir lisans diploması veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş lisans eğitimi denklik belgesine sahip olmaları
gerekir.
(6) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya
Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olan adaylar, yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilirler.
(7) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurularda; tezli yüksek lisans sonrası
için başvurulan programın puan türünde ALES’ten 60 ve üzeri, lisans sonrası için başvurulan
programın puan türünde ise 85 ve üzeri veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eşdeğer puan alınmış olması gerekir. Ancak, enstitülerin Senato tarafından belirlenen
bazı ana sanat/sanat dallarına başvuran adaylar için ALES puan şartı aranmaz.
(8) Tezli yüksek lisans sonrası başvurularda KPDS/ÜDS/YDS sınavından 55 ve üzeri,
lisans sonrası doktora ve sanatta yeterlilik programı için başvurularda ise 75 ve üzeri veya Yükseköğretim Kurulu’nca denkliği verilmiş sınavlardan eşdeğer puan alınmış olması gerekir.
(9) Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adayların ilgili eğitim dilinde
KPDS/ÜDS/YDS sınavından 75 ve üzeri veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları gerekir.
(10) Yabancı diller üzerine yürütülen programlara giriş için; adayların ilgili tezli yüksek
lisans programından mezun olmaları veya ilgili yabancı dilde KPDS/ÜDS/YDS sınavından 80
ve üzeri veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eşdeğer puanlarda yabancı dil belgesi almış olmaları gerekir.
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(11) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Üniversite tarafından ilan edilir.
Doktora ve sanatta yeterlik programlarına aday başvuruları, ilgili enstitü müdürlüğünce belirlenen yöntemle yapılır. Adaylar kesin kayıt için istenen belgeleri süresi içinde eksiksiz olarak
teslim etmek zorundadır.
(12) Açılacak programların ilanında; ilgili anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalı akademik
kurulunun önerisi ve/veya enstitü yönetim kurulu kararı ile özel şartlar ve/veya bu Yönetmelikte
öngörülen asgari kriterlerin üzerinde kriterler de belirlenebilir.
(13) İlana başvuran adaylar, ilgili başkanlığın teklif edeceği on kişilik jüri önerisini dikkate alarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen en az üç, en fazla beş asil ve iki
yedek üyeden oluşan jüri tarafından yetenek sınavı/portfolyö incelemesi veya mülakat sınavına
tabi tutulur. İlgili akademik birimde yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaması halinde on kişilik
jüri önerisi şartı aranmaz. Sınav usulüne ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.
Doktora ve sanatta yeterlik programlarına giriş başarı puanı ve ek kontenjan
MADDE 9 – (1) Başvuran adaylardan yetenek sınavına/portfolyö incelemesine veya
mülakata alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. ALES veya eşdeğer puanın %50’si, ve bütünleşik doktoraya başvuracak adaylar için lisans, diğer adaylar için
tezli yüksek lisans not ortalamasının %25’inin toplamı ile elde edilecek puanlar en yüksekten
başlayarak sıralanır.
(2) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına giriş başarı puanı; ALES veya eşdeğer
puanın %50’si, bütünleşik doktoraya başvuracak adaylar için lisans, diğer adaylar için tezli
yüksek lisans not ortalamasının %25’i ve yapılacak yetenek sınavının/portfolyö incelemesinin
veya mülakat sınav notunun %25’inin toplamı alınarak hesaplanır.
(3) ALES şartı aranmayan programlarda giriş başarı puanı; lisans sonrası doktoraya
başvuracak adaylar için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans not ortalamasının %65’i
ve yapılacak yetenek sınavının/portfolyö incelemesinin veya mülakat sınav notunun %35’inin
toplamı alınarak hesaplanır.
(4) Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır. Yetenek sınavı/portfolyö incelemesi veya mülakat notu 50’nin veya giriş başarı puanı 70’in altında olan adaylar başarısız
sayılır. Giriş başarı puanı 70 veya üzerinde, yetenek sınavı/portfolyö incelemesi veya mülakat
notu 50 veya üzerinde olanlar, belirlenen kontenjanlar dâhilinde yerleştirilir. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, yetenek sınavı/portfolyö incelemesi veya mülakat sınav notu ile bütünleşik doktoraya başvuracak adaylar için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek
mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Yetenek sınavına/portfolyö incelemesine veya mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir.
(5) Stratejik değeri yüksek, ulusal veya uluslararası TÜBİTAK ve Ulusal Ajans projelerde görev alan adaylar için çalıştıkları alanla uyumlu doktora/sanatta yeterlik programlarına,
çalışmalarını tez konusu yapmak koşuluyla proje ekibinin teklifi ve enstitü yönetim kurulunun
kararı ile ek kontenjan açılabilir. Bu başvurular genel başvuru sıralaması dışında değerlendirilir.
Adayların kabulünde asgari başvuru şartlarının yerine getirilmesi gereklidir.
Yabancı uyruklu ya da eğitimini yurtdışında tamamlayan öğrencilerin kabulü
MADDE 10 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği
kabul edilmiş lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak, doktora ve sanatta yeterlik programına başvuranlardan anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden
birinden ÜDS/KPDS/YDS’den en az 55 veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eşdeğer puan almak ve enstitü yönetim kurulu tarafından ilgili program için belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili başkanlığın görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenen kontenjan, usul ve esasları dâhilinde lisansüstü programlara kabul edilir.
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(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularında bütünleşik doktoraya girecekler için
lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve
onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu
gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) en az C1 düzeyinde belgeyi enstitüye vermeleri zorunludur. Resmi dili Türkçe olan yabancı devlet uyruklu
öğrencilerden ve lisans/tezli yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı
uyruklu öğrencilerden ve yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe
yeterlilik belgesi istenmez.
(3) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği Uyum Programı, öğrenci değişim programları ve benzeri anlaşmalar ile gelen yabancı uyruklu hükümet burslusu ve anlaşmalı öğrenciler, bu Yönetmeliğin 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen hükümlere bakılmaksızın programa kabul edilirler.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilen, ancak lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda veya başvurdukları yükseköğretim
kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlara ilgili anabilim/anasanat/
bilim/sanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile bilimsel hazırlık dersleri aldırılabilir.
(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen, ancak tezli yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlara, ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bilimsel hazırlık dersleri aldırılabilir.
(3) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler en az üç, en fazla altı ders
olmak üzere ilgili başkanlık tarafından önerilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanır. Bilimsel hazırlık dersleri lisans ya da kayıtlı olduğu program dışındaki lisansüstü derslerden oluşabilir.
(4) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programında bilimsel hazırlık uygulanmaz.
(5) Bilimsel hazırlık dersleri, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen
derslerin yerine sayılamaz.
(6) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri geçerlidir. Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür ancak, lisansüstü not ortalamasında hesaba katılmaz.
(7) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin, başvurmuş olduğu programa
başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü başarmış olması esas olmakla
birlikte; bilimsel hazırlık programı devam ederken ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun kararı ile lisansüstü programına yönelik dersler de aldırılabilir. Bilimsel hazırlık
programını başarıyla tamamlamayan öğrenciler lisansüstü derslerini tamamlamış sayılmaz.
(8) Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en çok bir takvim yılıdır. Bu programda geçirilen süre, bir yılı aşmamak şartıyla bu Yönetmelikte belirtilen tezli yüksek lisans
veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Bir yılı aşması halinde, ilgili programın süresinden kullanılmış sayılır.
(9) Bilimsel hazırlık programını, lisansüstü programların azami süreleri içinde başarıyla
tamamlamayan öğrenciye, ilgili başkanlığın teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yeni
bilimsel hazırlık dersi/dersleri aldırılır.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Bir lisans veya lisansüstü programından mezun olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü yönetim kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar
dâhilinde her yarıyılda en çok iki ders için özel öğrenci başvurusunda bulunabilirler. Başvurular
enstitü yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.
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(2) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar; ancak, asıl öğrenciler gibi, dersi/dersleri aldıkları yarıyıl için Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin
bütün koşullarına uymak zorundadırlar.
(3) Özel öğrencilerin giriş sınavlarını başararak lisansüstü programlara kabulü halinde;
son üç yılda özel öğrenci olarak Üniversitenin lisansüstü programlarından aldıkları en fazla
dört ders enstitü yönetim kurulu kararı ile saydırılabilir. Bu derslerden en fazla ikisi enstitünün
başka anabilim/ana sanat/bilim/sanat dallarından veya Üniversitenin diğer enstitülerinden alınmış olabilir. Program dışından alınan derslerin saydırılmasında ilgili başkanlığın görüşü alınır.
(4) Bilimsel hazırlık dönemi öğrencileri kayıtlı oldukları programlarda özel öğrenci
olarak ders alamazlar.
(5) Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak aldıkları dersleri ve notları
gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir.
(6) Özel öğrencilerin kredi/saat başına ödeyecekleri katkı payı Senatoca belirlenir.
Lisansüstü programlara başvuru için gerekli belgeler
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara başvuru, akademik takvimde belirtilen süre
içinde, Üniversite tarafından ilan edilen şekilde ve takvime uygun olarak yapılır.
(2) Lisansüstü programlara başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri en
fazla iki programa başvurabilirler. Başvuru için aşağıdaki belgeler istenir.
a) ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (ALES şartı aranan programlar
için),
b) Yabancı dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
c) Yüksek lisans ve bütünleşik doktora programları için lisans, doktora programları için
tezli yüksek lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı sureti, yabancı ülkelerdeki lisans/tezli yüksek lisans programını bitirmiş öğrencilerden diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,
ç) Diplomaya esas teşkil eden, genel akademik başarı not ortalamasını içeren öğrenci
durum belgesi.
Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların listesi asil ve yedek
olarak enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Kesin
kayıt işlemleri enstitü tarafından duyurulan süre içerisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak
yapılır. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrenci olma hakkını kaybederler.
Bu adayların yerine sırasıyla yedek listedeki adaylar ilan edilerek kabul edilirler. Yapılan ilanlar
ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.
Kayıt yenileme ve ilgili mevzuat kapsamında yeniden kayıt yaptıran öğrenciler
MADDE 15 – (1) Güz ve bahar yarıyılları başında ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde; tezsiz programlarda kayıtlı öğrenciler ikinci öğretim ücretini, uzaktan öğretim programında kayıtlı öğrenciler Senato tarafından belirlenen ders ücretini, tezli yüksek lisans ve
doktora/sanatta yeterlik programlarında kayıtlı öğrenciler normal sürelerini aşmaları halinde
katkı payını, yabancı uyruklu öğrenciler ise kayıtlı oldukları tezli/tezsiz ya da uzaktan öğretim
programlarına ait Senato tarafından belirlenen ücretleri ödemek ve ilgili enstitü müdürlüğünce
istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.
(2) Kayıt yaptırmayan, katkı payı, ders ücreti veya ikinci öğretim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler
verilmez, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(3) Mazeretsiz iki yarıyıl kaydını yaptırmayan öğrencinin danışmanlığı anabilim dalı
başkanlığına aktarılır.
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(4) Öğrencinin dilekçe ile başvurması halinde enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtlı
olduğu programla ilişiği kesilir.
(5) Herhangi bir sebeple ilişiği kesilip daha sonra 6353 sayılı Kanunun 11 inci maddesi
ile yeniden kayıt yaptıran öğrencilerin intibakı ilgili başkanlığın teklifi üzerine Enstitü Yönetim
Kurulunca yapılır. Bu öğrenciler için:
a) İlişiği kesilmeden önceki öğrenimde geçen süreleri öğrenim sürelerinden sayılır.
b) Tez döneminde olanlarda, öncelikli olarak ilişik kesilmeden önceki danışmanları yeniden atanabilir.
c) Ders dönemi, yeterlik dönemi, tez dönemi ve diğer hususlar bu Yönetmelikteki hükümlere tabidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları
Ders seçimi
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler ders seçimlerini
danışman onayıyla, danışmanı atanmayan öğrenciler ise danışmanı atanıncaya kadar ilgili enstitü anabilim/bilim dalı başkanı onayıyla yaparlar.
Ders alma ve alınan derslerin kabulü
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, danışmanın uygun
gördüğü en çok iki dersi kendi programının dışından alabilirler.
Ders ekleme ve bırakma
MADDE 18 – (1) Akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ders değişikliği, ders
ekleme ve ders bırakma işlemleri, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.
Eğitim-öğretim takvimi
MADDE 19 – (1) Lisansüstü akademik takvimi her yıl Senato belirler.
Dersler, kredi değerleri ve kredi transferi
MADDE 20 – (1) Her enstitü; anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalı akademik kurul kararı
ile verilecek derslerin içerikleri, değerlendirme yöntemi ve başarı kriterleri ile beraber kataloğunu oluşturur. Oluşturulan katalog her yarıyıl içerik açısından ilan edilir, varsa gerekli güncellemeler dersi veren öğretim üyelerince yapılır.
(2) Her yarıyıl, bilimsel hazırlık programları hariç, açılacak lisansüstü dersler ve bunların sorumlu öğretim üyeleri veya doktora/sanatta yeterlik unvanı almış öğretim görevlileri
anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalı akademik kurulunun yazılı görüşü üzerine enstitü kurulu
tarafından karara bağlanır. Anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalının gerekçeli önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile başka yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri de
ders vermek üzere görevlendirilebilirler. Doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip olan kişiler
de, gerek görüldüğünde enstitü yönetim kurulu kararı ile çok disiplinli ve disiplinlerarası alanlarda ders vermek üzere Üniversitenin diğer birimlerinden veya Üniversite dışından görevlendirilebilir.
(3) Enstitülerin lisans eğitimi olmayan anabilim dallarındaki akademik kurul, o anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalında ders veren bir önceki ve mevcut dönemdeki öğretim üyeleri
ve doktora/sanatta yeterlik unvanı almış öğretim görevlilerinden oluşur.
(4) Anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalındaki akademik kurullardan talep edilen bilgi
ve belgelerin enstitüye zamanında ulaştırılmaması halinde, söz konusu durum için enstitü yönetim kurulu tarafından resen karar alınır ve uygulanır.
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(5) Bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı enstitü yönetim kurulu tarafından
belirlenir. Bir derse belirlenen sayının altında öğrencinin kayıt yaptırması halinde, bu öğrenciler
açılmış olan derslere yapacakları tercih dikkate alınarak geçiş yapabilirler.
(6) Bir öğrencinin enstitüye kayıt olmadan önceki son üç yılda yurtiçi/yurtdışı bir yükseköğretim kurumundan kayıtlı olduğu lisansüstü programda aldığı derslerden kayıtlı olduğu
anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalına ait olanlardan en fazla iki ders, ilgili başkanlığın görüşü
ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılabilir.
Daha önce mezun olunmuş bir lisansüstü programdan alınan dersler bu kapsam dışındadır.
(7) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarından alınan lisansüstü dersler, enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte
oldukları program için geçerli sayılır.
(8) Lisansüstü derslerin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı enstitü kurulu
kararıyla belirlenir.
(9) Öğrenci, enstitünün başka anabilim/ana sanat/bilim/sanat dallarından veya anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üniversitenin
diğer enstitülerinden veya farklı yükseköğretim kurumlarından en fazla iki ders alabilir.
(10) Danışmanlar, lisansüstü programlarda danışmanlığını yaptığı her öğrenci için uzmanlık alan dersi açar. Öğrenci, her yarıyıl kendi danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan
dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, Enstitü Yönetim Kurulunca danışmanın atandığı tarihte başlar ve Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine ya da
ilişiğinin kesilmesine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Uzmanlık alan dersleri krediden sayılmaz.
(11) Uzmanlık alan dersinin sonuçları her yarıyıl sonunda danışman tarafından BAŞARILI veya BAŞARISIZ olarak değerlendirilir. Üst üste iki dönem uzmanlık alan dersinden başarısız olan öğrenciye yeni bir danışman atanır. Atama işlemi, danışman belirleme ile ilgili
maddelere göre yapılır. Tez öğrencisi yeni bir tez konusu seçmek zorundadır.
Devam zorunluluğu
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine
katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından izlenir.
Mazeret ve izin durumu
MADDE 22 – (1) Hastalık raporu ya da enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilebilir mazereti olan öğrenciler, mazeretlerinin sona ermesinden itibaren beş iş günü içinde bildirmek kaydıyla, rapor süresince veya mazeretine uygun olarak verilecek süre zarfında izinli
sayılırlar. İzinli öğrenciler raporlu oldukları süre içerisinde sınavlara giremezler.
(2) Verilen izinler de dâhil devam zorunluluğunu yerine getiremeyen öğrenciler o dersten başarısız sayılırlar.
(3) İzin nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen mazeret ara sınavına alınırlar. Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. İzin nedeniyle yeterlik sınavına giremeyen öğrenciler ise bir sonraki dönemde yeterlik sınavına girerler.
(4) Askerlik, yurtdışı eğitim, yurtdışı görev ve uzun süreli sağlık kurulu raporu ile belgelenen hastalık sebebiyle eğitime devam edemeyen öğrenciler ile 657 sayılı Kanunun 104 üncü
ve 105 inci maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri, aynı kanun uyarınca kadın memura doğum yapması halinde verilen ücretsiz izinler ve zorunlu askerlikte geçen süreler öğrencilerin azami sürelerine eklenir.
(5) Yukarıda belirtilen haller dışında kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Yeterlik/tez aşamasında iseler danışman/yeterlik komitesi/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler
öğrenim süresine dâhil edilir.
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Ders dönemi sınavları, değerlendirme ve sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 23 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem içi çalışmalarından başka, dönem sonu sınavına ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. İlgili anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalı tarafından belirlenen dönem sonu sınav programı ilgili başkanlıkça duyurulur.
(2) İlgili dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında öğrenciye ilan edilen değerlendirme yöntemi ve başarı kriterleri çerçevesinde öğrencinin başarı değerlendirmesi yapılır.
(3) Öğrenci başarısız olduğu bir dersi tekrar alabilir ya da yerine başka bir dersi seçebilir. Öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek için başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
(4) Ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu
proje çalışması 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notunun hesaplanmasında
dönem içi ve dönem sonu değerlendirme notunun ağırlığı ilgili öğretim üyesinin değerlendirme
ve başarı kriterleri çerçevesinde belirlenir. Dönem içi değerlendirme notunun ağırlığı en az
%25, en fazla %75 olabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta
harf başarı notunun CC, doktora, bütünleşik doktora ve sanatta yeterlikte harf başarı notunun
CB olması gerekir.
(5) Kredili bir dersin başarı harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir edilir. Başarı harf notunun başarı notuna çevrilmesinde aşağıdaki çizelge esas alınır.
Harf Notu
Katsayı
Standart Puanlama
AA
4,00
90-100
BA
3,50
85-89
BB
3,00
80-84
CB
2,50
75-79
CC
2,00
70-74
DC
1,50
60-69
DD
1,00
50-59
FF
0,00
0-49
(6) Ayrıca, çizelgedeki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki
harfler kullanılır:
B: Başarılı/Geçer, K: Başarısız/Kalır, D: Devamsız, G: Sınava Girmedi.
(7) Öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı not, o dersin kredi değeri ile öğrencinin aldığı
başarı notu katsayısı çarpılarak bulunur. Genel not ortalaması, alınan derslerin ağırlıklı notları
toplamının ders kredileri toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel not ortalamasına dâhil edilmeyen derslerin kredileri, tamamlanması gerekli olan toplam kredi miktarına sayılmaz. Tekrar
edilen derslerden alınan en son not, genel not ortalamasına katılır. Bütün notlar öğrenci durum
belgesine geçirilir. Tezli yüksek lisans için 21, doktora/sanatta yeterlik için 24 krediyi sağlayan,
harf başarı notu en yüksek dersler genel not ortalaması hesaplanmasında dikkate alınır ve not
ortalaması 4,00 üzerinden 3,75’in üstünde olan öğrenciler üstün başarılı sayılır ve bu öğrencilere üstün başarı belgesi verilir.
(8) Mezuniyet için genel not ortalamasının tezli yüksek lisansta en az 2,50/4,00, doktora
ve sanatta yeterlikte ise en az 3,00/4,00 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde
mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar.
(9) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine
getirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (D)
sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin harf notu FF olarak işlem görür. Tez çalışması, seminer
ve dönem projesi gibi dersler başarılı (B) ya da başarısız (K) olarak değerlendirilir. B ve K
notları genel not ortalamasına katılmaz. Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi (G) notu verilir ve başarı harf notu FF olarak işlem görür.
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(10) Sınav sonuçlarına, yargı yolu açık olmak üzere maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının Öğrenci Bilgi Sisteminde ilan edilmesini izleyen
en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yazılı olarak yapılır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Enstitü yönetim kurulunca, gerektiğinde dersin sorumlu öğretim eleman(lar)ının görüşü de alınarak, sınav kâğıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi
hata belirlenirse düzeltilir. Maddi hata ilgili öğrenciye de gösterilerek en geç on beş gün içinde
duyurulur.
(11) Uzaktan eğitim programları ile ilgili eğitim-öğretim esasları, bu Yönetmelikte belirtilen tezsiz yüksek lisans programlarının esaslarına tabidir.
Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri
MADDE 24 – (1) Öğrenim ücretlerine ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve
46 ncı madde hükümleri ile Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslar uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma
yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını veya sanatsal çalışmalar yapmasını sağlamaktır.
Tezli yüksek lisans süresi
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.
Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede
mezun olabilirler.
Danışman atanması ve derslerin belirlenmesi
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak üzere
en az yedi ders ile bir seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan derslerinden oluşur. Seminer
dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersleri kredisizdir.
(2) Enstitü yönetim kurulu; öğrencinin tercihi, anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalı akademik kurulunun görüşü, ilgili başkanlığın önerisi ile her öğrenci için en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri ya da doktora/sanatta yeterlik unvanı
almış öğretim görevlileri arasından bir danışman atar. Danışman atamada öğrenci tercihi, uzmanlık alanı ve danışmanlık yükleri dikkate alınır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, doktora/sanatta yeterlik unvanı almış kişiler yurtiçi ve yurtdışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumundan ya da yükseköğretim kurumu dışından ikinci
danışman olarak atanabilir. Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci danışman olarak kabul edilir.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışman atanana kadar
ilgili başkanlık tarafından yürütülür.
(4) Öğrenciler aldıkları dersleri üç yıl içerisinde tamamlamak zorundadırlar. Bu süre
içinde derslerini tamamlamayan öğrenciler için başarıyla alınan dersin/derslerin üzerinden üç
yıl geçmesi halinde söz konusu ders/dersler genel not ortalaması hesaplamasına dahil edilmez
ve yerlerine danışmanın uygun göreceği ders/dersler enstitü yönetim kurulunca tekrar aldırılır.
(5) İlgili başkanlığın belirlediği program çerçevesinde, derslerin tamamlanacağı dönemde öğrenciye tez çalışmasına yönelik bir seminer dersi verilir. Seminer dersinin not değerlendirmesi; dersi yürüten öğretim üyesi tarafından Başarılı/Geçer (B) ya da Başarısız/Kalır (K)
olarak yapılır.
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(6) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci, danışmanının onayı ile çalışmak istediği
konu hakkında bir rapor hazırlayarak bir tez önerisi verir. Tez önerisi, enstitü yönetim kurulu
kararı ile kesinleşir.
(7) Danışmanın çekilme talebi olması ya da öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin
gerekçeli talebinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrenciye enstitü yönetim
kurulunca yeni bir danışman atanır. Atama işlemi, danışman belirleme ile ilgili maddelere göre
yapılır. Danışmanlığı devam ederken emeklilik veya başka bir nedenle kurumdan ayrılan öğretim elemanlarının, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez önerisi kabul edilmiş öğrencisi varsa danışmanlıkları devam eder.
(8) Bilimsel hazırlık almayan öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi
sırasında alınmamış olması koşulu ve danışmanın önerisi ile lisans derslerinden seçilebilir. Bu
derslerin toplam kredisi altı krediyi geçemez. Ayrıca alınacak bu dersler, ilgili enstitü anabilim
dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim
kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
(9) İki yüksek lisans programını aynı anda yürütmekte olan öğrenciler her iki programa
da sayılmak üzere en fazla iki ders alabilirler.
(10) Bir öğrencinin; lisanstan, enstitünün başka anabilim/ana sanat/bilim/sanat dallarından, Üniversitenin diğer enstitülerinden, farklı yükseköğretim kurumlarından aldığı ya da
saydırdığı dersler ile iki yüksek lisans programını aynı anda yürütürken her iki programda da
saydırdığı derslerin toplamı dörtten, kredileri toplamı da 12’den fazla olamaz.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları
enstitü kurulu tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Öğrencinin tez çalışması ile ilgili en az bir adet bildirisinin, bir ulusal/uluslararası
konferansta/kongrede/sempozyumda poster ya da sözlü sunuma kabul edilmiş veya sunulmuş
olması ya da bir adet bilimsel makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayıma kabul
edilmiş veya yayımlanmış olması; sanat alanında yapılan çalışmalarda ise karma sanatsal etkinliğe katılmış olması veya süreli yayında bir makalesinin ya da tez çalışmasında yer alan
eserinin yayınlanmış olması yüksek lisans tez savunmasına girme şartı olarak aranır.
(3) Yayın şartını sağlayan öğrenci, tez danışmanının da onayını alarak jürisi belirlenmek
üzere yüksek lisans tezini enstitüye teslim eder.
(4) Tezli yüksek lisans tez jürisi; uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak danışmanın kendisiyle birlikte önereceği beş öğretim üyesi ve ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önereceği beş öğretim üyesi içinden, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Jüri,
biri öğrencinin danışmanı ve en az biri enstitülerin başka bir anabilim/ana sanat/bilim/sanat
dalından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur.
Ayrıca, birisi ilgili anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalından, diğeri enstitülerin başka bir anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere
iki yedek üye belirlenir. İkinci danışmanı olan yüksek lisans tezleri için jüri beş asıl ve iki
yedek üyeden oluşur ve ikinci danışman da jüri üyesi olarak atanır. Tez jürisi; enstitü yönetim
kurulu tarafından kabul edilen zorunlu sebepler dışında değiştirilemez.
(5) Öğrenci, enstitü yönetim kurulunca atanmalarını izleyen on beş gün içinde tezini
jüri üyelerine teslim eder. Jüri üyeleri enstitünün yazılı davetiyle, söz konusu tezin kendilerine
teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına
alır. İlgili jürinin gerekçeli kararı ile savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Süresi içinde tez savunmasının yapılamaması durumunda enstitü yönetim kurulu resen yeni bir jüri belirler. Jüri
üyeleri, söz konusu tez hakkında kişisel raporlarını hazırlar. Tez savunma sınavının yapılacağı
yer ve tarih, enstitünün ilgili anabilim/bilim dalı tarafından en az 7 gün önceden duyurulur.
Tez sınavı; tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden
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oluşur ve dinleyicilere açık olarak yapılır. Dilekçe ile mazeretini en geç bir gün öncesinden
beyan eden asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler ilgili başkanlık tarafından tez savunma sınavına davet edilir.
(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili başkanlık
tarafından sınavı izleyen üç gün içinde kişisel raporlar ile birlikte enstitüye tutanakla bildirilir.
Ret kararı veren jüri üyesinin/üyelerinin gerekçesi tutanağa eklenir.
(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gereğini yaparak tezini en geç üç ay
içinde aynı jüri önünde yeniden savunur.
(8) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir danışman atanır veya öğrencinin talebi ve ilgili programın tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda, tezsiz
yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş
olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Yeni danışmanın teklifi üzerine öğrenci için enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir
tez konusu belirlenir. 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 yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
(9) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
(10) Azami öğrenim süresine ek olarak bir yıl süre kullanmasına rağmen tezini enstitüye
teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır ve yeni bir konuda çalışmak üzere enstitü yönetim kurulunca yeni bir danışman atanır. Atama işlemi, danışman belirleme ile ilgili maddelere göre
yapılır. Bu öğrenciler yeni tez çalışmasına başlamadan önce danışmanın önerisi, ilgili başkanlığın görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayıyla program için gerekli olan üç dersi yeniden alırlar.
(11) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı, aksi belirtilmedikçe, Üniversiteye aittir.
Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 29 – (1) Yüksek lisans tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, yüksek
lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyası ile birlikte elektronik
ortamda yazılmış en az bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
enstitüye teslim etmek zorundadır. Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla, yüksek lisans tezini ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri ilgili enstitüye teslim
eden ve tezi tez yazım kurallarına uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Tezli Yüksek Lisans
Diploması verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Tezsiz yüksek lisans ders kredisi/sayısı ve süresi
MADDE 30 – (1) Amacı öğrencinin mesleki konuda bilgi düzeyini arttırmak ve mevcut
bilginin kullanımını göstermek olan tezsiz yüksek lisans programı, öğrencinin toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla alacağı en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Tezsiz Yüksek
Lisans Programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır.
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Proje danışmanı atanması ve derslerin belirlenmesi
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için ilgili başkanlığın
önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile en geç birinci yarıyılın sonuna kadar bir
öğretim üyesi veya doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip bir öğretim görevlisi danışman
olarak atanır. Danışmanının emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da ilgili başkanlığın veya öğrencinin gerekçeli talebinin enstitü yönetim
kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrenciye yeni bir danışman atanır. Öğrencinin işlemleri danışmanı atanana kadar ilgili başkanlık tarafından yürütülür.
(2) Kesinleşen ders listeleri danışman tarafından onaylanır.
(3) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla danışmanın önereceği en çok üç dersi lisans derslerinden seçebilir.
(4) Öğrenciler aldıkları dersleri üç yıl içerisinde tamamlamak zorundadırlar. Bu süre
içinde derslerini tamamlamayan öğrenciler için başarıyla alınan dersin/derslerin üzerinden üç
yıl geçmesi halinde söz konusu ders/dersler genel not ortalaması hesaplamasına dâhil edilmez
ve danışmanın uygun göreceği ders/dersler enstitü yönetim kurulunca tekrar aldırılır. Mezuniyet
için genel not ortalaması en az 2,50/4,00 olmalıdır. Öğrenci, dönem projesi dersini alacağı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak, yarıyıl sonunda dönem projesini proje yazım kurallarına uygun
biçimde yazmak, ilgili başkanlığın belirlediği ve danışmanının da katıldığı bir program çerçevesinde seminer olarak sunmak zorundadır. Öğrencinin dönem projesi dersinin değerlendirmesi
Başarılı/Geçer (B) veya Başarısız/Kalır (K) şeklinde danışmanı tarafından yapılır.
(5) Dersini tamamlayan öğrenci azami öğrenim süresine ek olarak bir yıl süre kullanmasına rağmen dönem projesi dersinden başarısız olursa yeni bir konuda çalışmak üzere enstitü
yönetim kurulunca yeni bir danışman atanır. Gerek görülmesi halinde, yeni danışmanın önerisi,
ilgili başkanlığın görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayıyla öğrenciye en fazla üç ders yeniden
aldırılabilir.
(6) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme
ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 32 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz
yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir. Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış
adı bulunur.
Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 33 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi tezsiz
yüksek lisans programına ilişkin usullere tabidir.
ALTINCI BÖLÜM
Doktora ve Sanatta Yeterlik Programı
Programın amaç ve kapsamı
MADDE 34 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programının 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 kazandırmak ya da özgün
ve nitelikli bir sanat eserinin ortaya konulmasını, üstün bir yaratıcılık ve uygulama sergilemeye
yönelik bir sanat eseri oluşturmasını sağlamaktır. Doktora/sanatta yeterlik çalışmaları sonunda
hazırlanacak tezin;
a) Bilime/sanata yenilik getirme,
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b) Yeni bir bilimsel/sanatsal yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana/sanata uygulama
niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
Doktora/sanatta yeterlik programları ve süresi
MADDE 35 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programlarında; yüksek lisans derecesi aldıktan sonra başlayan öğrenciler için programın azami süresi altı yıl, lisans derecesi aldıktan
sonra başlayan öğrenciler için programın azami süresi dokuz yıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen
yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.
(2) Doktora/sanatta yeterlik programları, yurtiçi ve yurtdışı bütünleşmiş doktora/sanatta
yeterlik programları şeklinde de düzenlenebilir.
(3) Diş hekimliği ile ilgili doktora programlarının alan ve klinik çalışmaları, enstitü ve
fakültenin planladığı şekilde yürütülür.
(4) Sanatta yeterlikte, doktora tezi yerine sergi, konser, resital veya proje şeklinde sanatta yeterlik çalışması yapabilir. Sanatta yeterlik programı ile ilgili usuller doktora programı
usullerine tabidir.
Danışman atanması ve derslerin belirlenmesi
MADDE 36 – (1) Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için 24 krediden az olmamak ve yüksek lisansta alıp saydırmış olmamak koşuluyla en az sekiz
ders, bütünleşik doktora programına kabul edilmiş öğrenciler için ise, toplam 45 krediden az
olmamak üzere en az 15 ders, ayrıca yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez gibi
çalışmalardan oluşur.
(2) Enstitü yönetim kurulu; öğrencinin tercihi, anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalı akademik kurulunun görüşü, ilgili başkanlığın önerisi ile her öğrenci için en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından bir danışman atar.
(3) Danışman atamada öğrenci tercihi, uzmanlık alanı ve danışmanlık yükleri dikkate
alınır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, doktora/sanatta yeterlik unvanı almış kişiler, yurtiçi ve yurtdışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumundan ya da yükseköğretim kurumu dışından ikinci danışman olarak atanabilir. Yurtiçi ve
yurtdışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci danışman olabilir.
(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışman atanana kadar
ilgili başkanlık tarafından yürütülür.
(5) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç
yıldır. Bu süre içinde derslerini tamamlamayan öğrenciler için başarıyla alınan dersin/derslerin
üzerinden yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için beş yıl geçmesi halinde söz konusu ders/dersler genel not ortalaması hesaplamasına
dâhil edilmez ve danışmanın uygun göreceği ders/dersler enstitü yönetim kurulunca tekrar aldırılır.
(6) Bu süre içinde derslerini tamamlamayan öğrenciler için başarıyla alınan bir dersin
üzerinden dört yıl geçmesi halinde danışmanın uygun göreceği bir ders enstitü yönetim kurulunca tekrar aldırılır. Dört yılı geçen derslere ait notlar genel not ortalaması hesaplamasına
dâhil edilmez.
(7) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde
tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez
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hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(8) Danışmanın çekilme talebi ya da öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli
talebinin anabilim dalı görüşü alındıktan sonra enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrenciye enstitü yönetim kurulunca yeni bir danışman atanır. Atama işlemi, danışman
belirleme ile ilgili maddelere göre yapılır. Emekli öğretim üyelerinin, Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından tez önerisi kabul edilmiş öğrencisi varsa danışmanlıkları devam eder.
(9) İki doktora programını aynı anda yürütmekte olan öğrenciler her iki programa da
sayılmak üzere en fazla iki ders alabilirler.
(10) Bir öğrencinin; enstitünün başka anabilim/ana sanat/bilim/sanat dallarından, Üniversitenin diğer enstitülerinden, farklı yükseköğretim kurumlarından aldığı ya da saydırdığı
dersler ile iki doktora programını aynı anda yürütürken her iki programda da saydırdığı derslerin toplamı dörtten, kredileri toplamı da 12’den fazla olamaz.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konularda bilgi
derinliğine sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora programının ders yükümlülüklerini
başarıyla ve en az 3,00 genel not ortalaması ile tamamlayan ve KPDS/ÜDS/YDS’den (İngilizce, Fransızca, Almanca) en az 55 veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan
eşdeğer puan almış olan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Genel not ortalaması 3,00’ın altında olanlarda bu şart sağlanana kadar istenilen dersler enstitü yönetim kurulunun kararı ile tekrarlanır.
(2) Doktora yeterlik sınavları Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.
Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava girer. Üst üste
iki yeterlik sınavından başarısız olan öğrenciye, danışmanın uygun göreceği bir ya da iki ders
enstitü yönetim kurulunca tekrar aldırılır. Bu dersi/dersleri geçmediği sürece öğrenci tekrar yeterlik sınavına giremez.
(3) Yeterlik sınavları; anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalı akademik kurulunun görüşü
alınarak ilgili başkanlıkça önerilen on öğretim üyesi arasından, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen beş asil ve iki yedek üyeden oluşan doktora yeterlik komitesince düzenlenir. Komite;
sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla tez danışmanlarının da yazılı
görüşünü alarak sınav jürileri kurar. Jüri; biri danışman ve en az biri aynı alanda çalışmak koşuluyla başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Doktora/sanatta yeterlik komitesinin görev süresi iki yıldır.
(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Jüri tarafından
yazılı sınavda başarılı bulunan öğrenci 60 dakikayı geçmeyecek şekilde sözlü performansa alınır. Sözlü performansta jüri, öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar
verir. Sözlü performanstan da başarılı olan öğrenci yeterlik sınavını başarmış sayılır. Yazılı sınavda başarılı bulunan ancak sözlü performansta başarısız olmuş öğrenci bir sonraki yeterlik
sınavında sadece sözlü performansa alınır. Sınav sonuçları, yeterlik sınavını izleyen üç gün
içinde ilgili başkanlık tarafından gerekçeli karar ile birlikte başarılı ya da başarısız olarak enstitüye bildirilir.
Doktora tez izleme komitesi
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın da görüşü
alınarak ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en geç bir ay içinde
bir tez izleme komitesi oluşturulur.
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(2) Tez izleme komitesi, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Kalan
iki üyenin biri ilgili anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalı içinden, diğeri ise öncelikli olarak bir
başka yükseköğretim kurumundan veya üniversite içindeki başka bir anabilim/ana
sanat/bilim/sanat dalından seçilir. Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olmasına ve özellikle disiplinler arası tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin görev almasına dikkat edilir. İkinci danışman komite toplantılarına izleyici olarak
katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın görüşü alınarak ilgili başkanlığın gerekçeli önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile üyelerde
değişiklik yapılabilir.
(3) Yurtdışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda öğrencinin gönderildiği kurum içinden atanan ikinci danışman, tez çalışması için yurtdışına gönderilen öğrenciler
için ise öğrencinin danışmanı, tez izleme komitesi raporuna esas teşkil edecek bir raporu komite
toplantısından önce ilgili başkanlığa iletir. Tez izleme komitesi gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.
Tez önerisi savunması
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde
yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme
komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, söz konusu öneri ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine sunar.
(2) Tez önerisi savunması izleyicilere açık olarak yapılır.
(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine oy birliği
ya da oy çokluğuyla karar verir. İlgili başkanlık tez izleme komitesinin kararını gerekçeleri ile
birlikte tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirir.
(4) Tez önerisini altı ay içinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.
(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman atanmasını isteme ve yeni bir tez
konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi görevlendirilebilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışmanı
ve/veya tez konusu değiştirilen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.
(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Karar ilgili başkanlık
tarafından toplantıyı izleyen üç gün içinde başarısızlık durumunda gerekçeleri de eklenerek
bir tutanakla ilgili enstitüye bildirilir.
(7) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya toplamda üç kez başarısız bulunan öğrenciye ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir danışman atanır. Ayrıca, yeni danışmanın teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci için
yeni tez konusu belirlenebilir.
Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 40 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.
(2) Öğrencinin doktora tez konusu ile ilgili en az bir adet bilimsel makalesinin
ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş olması doktora
tez savunmasına girme şartı olarak aranır.
(3) Yayın şartını sağlayan öğrenci, tez danışmanının da onayını alarak jürisi belirlenmek
üzere doktora tezini enstitüye teslim eder.
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(4) Doktora tez jürisi; uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak danışmanın tez izleme komitesi üyeleri ile birlikte önereceği beş öğretim üyesinden ve ilgili anabilim/ana sanat
dalı başkanlığının önereceği beş öğretim üyesi içinden, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Jüri, tez izleme komitesine ilave olarak en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun
öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. En çok bir kişi yükseköğretim kurumları dışında
görev yapan doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip uzmanlardan önerilebilir. Ayrıca, birisi
Üniversite içinden, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. İkinci danışmanı olan doktora tezleri için jüri yedi asıl ve iki yedek üyeden oluşur ve
ikinci danışman da jüri üyesi olarak atanır. Tez jürisi enstitü yönetim kurulu tarafından kabul
edilen zorunlu sebepler dışında değiştirilmez.
(5) Öğrenci, enstitü yönetim kurulunca atanmalarını izleyen on beş gün içinde tezini
jüri üyelerine teslim eder. Jüri üyeleri enstitünün yazılı davetiyle, söz konusu tezin kendilerine
teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına
alır. İlgili jürinin gerekçeli kararı ile savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Süresi içinde tez savunmasının yapılamaması durumunda enstitü yönetim kurulu resen yeni bir jüri belirler. Jüri
üyeleri, söz konusu tez hakkında kişisel raporlarını hazırlar. Tez savunma sınavının yapılacağı
yer ve tarih, enstitünün ilgili anabilim/bilim dalı tarafından en az yedi gün önceden duyurulur.
Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden
oluşur ve dinleyicilere açık olarak yapılır. Dilekçe ile mazeretini en geç bir gün öncesinden
beyan eden asıl üye/üyeler (TİK üyeleri hariç) yerine yedek üye/üyeler ilgili başkanlık tarafından tez savunma sınavına davet edilir.
(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak
tez hakkında, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili başkanlık
tarafından sınavı izleyen üç iş günü içinde kişisel raporlar ile birlikte enstitüye tutanakla bildirilir. Ret kararı veren jüri üyesinin/üyelerinin gerekçesi tutanağa eklenir.
(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gereğini yaparak tezini en geç altı
ay içinde aynı jüri önünde yeniden savunur.
(8) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni
bir konuda çalışmak üzere ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile
yeni bir danışman atanır. Atama işlemi, danışman belirleme ile ilgili maddelere göre yapılır.
(9) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar
için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.
(10) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci
için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile
tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.
Bu azami öğrenim süresince ek olarak bir yıl süre kullanmasına rağmen tezini enstitüye teslim
etmeyen öğrenciye yeni bir konuda çalışmak üzere enstitü yönetim kurulunca yeni bir danışman
atanır. Atama işlemi, danışman belirleme ile ilgili maddelere göre yapılır. Bu öğrenciler yeni
tez çalışmasına başlamadan önce danışmanın önerisi, ilgili başkanlığın görüşü ve ilgili enstitü
yönetim kurulu onayıyla program için gerekli olan üç dersi yeniden alırlar.
(11) Herhangi bir sebeple danışman değişikliğine gidilen öğrenciye ek süre verilmez,
geçen süre azami süresinden sayılır.
(12) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı aksi belirtilmedikçe Üniversiteye aittir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23

Sayfa : 24

RESMÎ GAZETE

15 Ağustos 2013 – Sayı : 28736

Doktora diploması
MADDE 41 – (1) Doktora tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci; doktora tezinin
ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az bir kopyası ile birlikte elektronik ortamda yazılmış en az bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye
teslim etmek zorundadır. Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,
doktora tezini ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri ilgili enstitüye teslim eden ve tezi
şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye Doktora diploması verilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Elektronik ortam kullanılarak sınavların yapılması
MADDE 42 – (1) Lisansüstü programlarda tez izleme/savunma sınavı, salt çoğunluğun
fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya da yurtdışında bulunması durumunda video konferans sistemi kullanılarak da yapılabilir.
Yeni kurulan ve gelişmekte olan akademik kurumlardaki araştırma görevlileri
MADDE 43 – (1) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji
enstitülerine lisansüstü eğitim yapmak amacıyla atanan araştırma görevlileri, ilgili üniversite
veya yüksek teknoloji enstitüsünün önerisi, danışmanı ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü
ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği koşullara
göre üniversitede lisansüstü eğitime kabul edilirler. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri,
kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma fonlarından öncelik verilmek
suretiyle desteklenir.
Özel anlaşmalar
MADDE 44 – (1) Üniversite ile resmi veya özel kurum/kuruluşlar arasında yapılan ve
Senato tarafından onaylanan özel anlaşmalar çerçevesinde de lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla öğrenci kabul edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve
22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile
3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 46 – (1) 30/5/2012 tarihli ve 28308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim öğretim yılı güz döneminden önce kayıt
yaptıran öğrenciler hakkında bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 28 inci maddesinin ikinci fıkrası, 36 ncı maddesinin birinci fıkrası, 37 nci maddesinin birinci fıkrası ve
40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Niğde Üniversitesinden:
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“ç) Tezli yüksek lisans programlarına, başvurduğu programın ilan edilen puan türünden
ALES’ten en az 55 puan veya bu puan türlerinde ALES taban puanına karşılık YÖK tarafından
belirlenen GMAT veya GRE’den eşdeğer puanı almış olmaları gerekir. Tezsiz Yüksek Lisans
Programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu getirme şartı ve ALES taban puanı Üniversite
Senatosunca belirlenebilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU
VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması konusunda teknik komite oluşturulması ve bu komitenin çalışma usul ve
esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak 29/11/2006 tarihli ve
26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında yer alan kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili teknik mevzuat ve uygulamalarda karşılaşılabilecek sorunların çözümlenmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından ve kişisel koruyucu donanımların sanayi temsilcilerinden oluşan Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin (KKDTEK) görevlendirilmesi ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci ve 34 üncü maddelerine, 4703
sayılı Kanuna ve Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
KKDTEK Oluşumu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları
KKDTEK oluşumu
MADDE 4 – (1) KKDTEK aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü
temsilen en az dört üye,
b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulunu temsilen bir üye,
c) Ekonomi Bakanlığını temsilen bir üye,
ç) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,
d) İş sağlığı ve güvenliği ve/veya kişisel koruyucu donanım ile ilgili faaliyet gösteren
sivil toplum kuruluşlarını temsil etmek üzere Bakanlıkça seçilecek en az iki üye,
e) Onaylanmış kuruluşları temsilen bu kuruluşlar arasından Bakanlıkça seçilecek bir üye,
f) Kişisel koruyucu donanım ithal eden ve üreten firmalar arasından Bakanlıkça seçilecek en az iki üye,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25

Sayfa : 26

RESMÎ GAZETE

15 Ağustos 2013 – Sayı : 28736

g) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu temsilen bir üye,
ğ) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye,
h) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu temsilen bir üye,
ı) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye.
(2) Komite üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine 2 yıl için ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir. Bir kuruluşu temsil eden üyenin ilgili kuruluşça değiştirilmesi halinde Bakanlığa bilgi
verilir. Yeni üye kalan süreyi tamamlayana kadar görev yapar. Komite toplantılarına üyelerin
sürekli olarak katılmaları esastır.
KKDTEK’in çalışma usul ve esasları
MADDE 5 – (1) KKDTEK çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Komite, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Başkanlığı’nda toplanır.
b) Komite, komite başkanının toplantı gündemini içeren yazılı daveti ile en az üye tam
sayısının üçte ikisi ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
c) Başkan vekili, Başkanın olmadığı durumlarda komiteye Başkanlık etmek üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üyeleri arasından Başkan tarafından seçilir.
ç) Komitenin sekretarya hizmetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.
d) Toplantılar, komite tarafından belirlenen periyodik bir takvim uyarınca yılda en az
iki kez gerçekleştirilir.
e) Her toplantı sonrasında alınan kararların yer aldığı karar defteri sayfası üyelerce imzalanarak onaylanır.
f) Komitece gerek görüldüğü hallerde, konu ile ilgisi bulunan diğer kurum ve kuruluşlardan temsilciler gözlemci olarak davet edilebilir.
g) Komite, sektör ve ilgili yönetmelikler temelinde alt çalışma grupları oluşturabilir.
KKDTEK’in görevleri
MADDE 6 – (1) Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği kapsamında yer alan kişisel koruyucu
donanımları imal, ithal veya ihraç eden sektör ile ilgili mevcut durumu tespit etmek,
b) Yönetmeliğin temel gerekleri kapsamındaki mevzuata ilişkin olarak yetkili ve uygulayıcı kuruluşlardan bilgi akışını sağlamak,
c) Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin teknik mevzuata uyum düzeyini belirlemek
ve geliştirmek,
ç) Teknik düzenlemeler hakkında geribildirim alınmasını sağlamak,
d) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluşlar veya sektörden gelen görüş ve teklifleri değerlendirmek,
e) AB Komisyonu ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenecek toplantılara
katılım sağlamak için toplantılarla ilgili bilgi alışverişini sağlamak,
f) Yönetmeliğin temel gerekleri alanındaki ve Yönetmeliği bağlayıcı nitelikteki mevzuatta yapılacak değişiklikleri takip ederek kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili hazırlanacak
yeni mevzuat taslakları hakkında görüş ve önerilerini yetkili kuruluşa/kuruluşlara bildirmek,
g) Kişisel Koruyucu Donanımlar sektöründe karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm
konusunda önerilerde bulunmak,
ğ) Sektörün ihtiyacına yönelik olarak öncelikli çalışma alanlarını belirleyerek işbirliği
yapmak, proje geliştirmek ve ortak faaliyetler yürütmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
KKDTEK kararlarının değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Komite kararları tavsiye niteliğinde olup, alınan kararlar yetkili kuruluş/kuruluşlar tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26

T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
15 Ağustos 2013
PERŞEMBE

Sayı : 28736

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Silifke 2. Sulh Ceza Hakimliğinden:
Esas No : 2012/484
Karar No : 2013/109
Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 07/02/2013
tarihli ilamı ile 106/1-l.cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇ1KL. GERİ BIRAK.
NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Nazım ve Esme oğlu, 20/08/1975
doğumlu, Ordu, Fatsa, Buharı mah/köy nüfusuna kayıtlı HAMZA TEPE tüm aramalara rağmen
bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilan olunur.
6984
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Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliğinden:
S.

Karar

No Esas No Karar No

Tarihi

1

2011/649 2013/548 18.07.2013

Müştekinin
Adı Soyadı
Arslan Burak
Aktan

Doğum YeriBaba Adı
Bülent

Tarihi
Amsterdam
28.11.1985

SUÇ

Ceza

5237 SY TCK86/2

HAGB



Mahkememizin 2011/649 esas ve 2013/548 karar sayılı dosyasından sanık hakkında
verilen gerekçeli kararın yukarıda açık kimliği yazılı müştekinin adına çıkartılan davetiyelerin
bila tebliği iade edildiği ve zabıtaca da yapılan araştırmada açık adresleri tespit edilemediğinden,
7201 Sayılı Tebligat Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince haklarında verilen hüküm Resmi
Gazete’de ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilanın
yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan
tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
6983
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3’üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:
Hasdal/İSTANBUL
ESAS NO

: 2010/222

KARAR NO : 2013/360 Müt.
Emre itaatsizlikte ısrar suçundan sanık Ahmet ve Gülaçtı Oğ.1988 D.lu, Muş, Merkez,
Minare Ky. Nfs. Kyt.lı Ünal BOZKURT hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 26.03.2013
gün ve 2010/222 Esas - 2013/360 Müt. Karar sayılı kararıyla;
Mahkememizin 22.12.2010 tarihli, 2010/222-1161 E-K sayılı kararıyla hükümlü ÜnalBozkurt hakkında “emre itaatsizlikte ısrar” suçundan kurulan 25 gün hapis cezasının İNFAZ
EDİLMEMESİNE ve bu hükmün,
“Sanık Ünal BOZKURT'un 04.04.2009 tarihinde üzerine atılı Emre İtaatsizlikte Israr
.suçunu işlediği dosyadaki delillerle sabit olduğundan, eylemine uyan As.CK.nun 87/1 nci
maddesinin 1 nci cümlesi uyarınca ve alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirir bir neden
görülmediğinden,

takdiren

alt

sınırdan

BİR

AY

HAPİS

CEZASI

İLE

CEZALANDIRILMASINA,
Duruşmadaki iyi hali nedeniyle sanığın cezasından 5237 sayılı TCK.nun 62 nci maddesi
uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN YİRMİ BEŞ GÜN HAPİS
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Davaya konu eylemiyle sebebiyet verdiği 0,49,-TL hazine zararının 353 S. Kanunun
16'ncı maddesi gereğince sanıktan TAZMİNEN TAHSİLİNE (tahsil edildi);
Sanığın adli sicil kaydının ve askeri sabıka kaydının bulunmaması ayrıca yeniden suç
işlemeyeceği yönünde mahkememizde kanaat oluşması nedenlerine bağlı olarak CMK.'nın
231/5,6

maddesi

uyarınca

mahkumiyet

hükmünün

AÇIKLANMASININ

GERİ

BIRAKILMASINA,
5271 Sayılı CMK.'nın 231/8'inci fıkrası uyarınca 5 YIL DENETİM SÜRESİ
belirlenmesine, sanığın kişiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak denetim süresinin herhangi bir
yükümlülük belirlemeden GEÇİRİLMESİNE,
5271 sayılı CMK.'nın 231/10'uncu fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni
bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın
düşmesine KARAR VERİLMESİNE,
5271 Sayılı CMK.'nın 231/11’inci maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde
kasıtlı bir suç işlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün AÇIKLANMASINA,"
ŞEKLİNDE UYARLANMASINA kararı verilmiş olup, hükümlü tüm aramalara rağmen
adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29
maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ olunur.

—————

ESAS NO

6080

: 2013/350

KARAR NO : 2013/99
İzin tecavüzü suçundan sanık Ali ve Hayat Oğ.1980 D.lu, Hatay, Merkez, Armutlu Mah.
Nfs. Kyt.lı Deniz TERBİYELİ hakkında '3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 26.03.2013 gün ve
2013/350-99 Esas ve Karar sayılı kararıyla;
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Sanık Deniz TERBİYELİ hakkındaki Askeri Mahkememizin 31.05.2011 tarih ve
2011/395-255 Esas ve Karar sayılı sanığın neticeten ON AY hapis cezası ile cezalandırılmasına
ilişkin, hükmünün sanık lehine uyarlanarak;
“Sanık P.Er Deniz TERBİYELİ’nin 27.01.2007 - 22.09.2007 tarihleri arasında İzin
Tecavüzü suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K’nun 66/1-b maddesi uyarınca
BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edildiğinden
T.C.K.’nun 62 nci maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak ON AY HAPİS
CEZASI. İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın 22.09.2007-29.09.2007 tarihleri arasında yolda ve nezarette geçirdiği sürelerin
T.C.K.'nun 63 ncü maddesi uyarınca HÜKÜMLÜLÜK SÜRESİNDEN İNDİRİLMESİNE,
Sanığın cezasının 5237 sayılı T.C.K.nun 58/6’ncı maddesi uyarınca MÜKERRİRLERE
ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE, CEZANIN İNFAZINDAN SONRA
SANIK HAKKINDA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMASINA, ancak
kazanılmış hak ilkesi uyarınca, sanık aleyhine temyize gelinmediğinden sanığın cezasının
MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE YER
OLMADIĞINA,
5271 Sayılı C.M.K.'nun 231 nci maddesi uyarınca daha önce kasıtlı birden fazla suç
işleyen ve suç işlemeyeceği yönünde mahkememizce kanaat hasıl olmayan sanık hakkında
yukarıda kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER
OLMADIĞINA,
Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan daha fazla hapis cezası ile
cezalandırılmış olduğu anlaşıldığından, sanık hakkında verilen hapis cezasının
ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA,
Verilen hapis cezasının 5237 sayılı kanunun 50/1 ve 52/2 maddesi uyarınca sanığın
ekonomik ve diğer halleri göz önünde bulundurularak beher günü takdiren 20 TL. hesap edilerek
adli para cezasına ÇEVRİLMESİNE, NETİCETEN (6000) ALTI BİN TÜRK LİRASI ADLİ
PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5237 sayılı T.C.K.’nun 52/4 maddesi uyarınca sanığın cezasının "2 yıl içerisinde" “üçer
aylık” 8 eşit taksitte SANIKTAN ALINMASINA,
Taksitlerden birisinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan miktarın tamamının tahsil
edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA" şeklinde
değiştirilmesine kararı verilmiş olup, hükümlü tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı
gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN
TEBLİĞ olunur.
6079
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Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesinden:
Esas No
: 2012/273
Karar No
: 2012/123
Karar Tarihi : 25.06.2012
Sanık
: Nüsret KARABUĞA; T.C. Kimlik No: 40613154936, Kenan ve Melahat
oğlu, 15.03.1991 Göle doğumlu, Ardahan, Göle İlçesi, Merdinik Mah.
Nüfusuna kayıtlı, Mevlana Mah. 859/9 Sok. No: 4 iç Kapı No: 2
Gebze/Kocaeli adresinde oturur.
Suç
: Silahla tehdit
Suç Tarihi : 06.01.2012
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Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında silahla tehdit suçundan yapılan yargılamada
Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 25.06.2012 tarihli ve 2012/273-123 Esas
ve Karar sayılı kararıyla Askeri Mahkememizin görevsizliğine, dosyanın görevli ve yetkili
Zonguldak/Ereğli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.
Adresinde bulunamaması nedeniyle karar tebliğ edilemeyen sanık Nüsret
KARABUĞA'ya 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince kararın
Resmi Gazete’de yayımı tarihinden on beş gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, Askeri Yargıtay’da
incelenmek üzere kararı temyiz etmek istemesi halinde, sanığın bu konuda yazacağı dilekçesini
kararın tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde Mahkememize teslim etmesi veya mahkeme
tutanak katibine bu konuda tutanak düzenlenmesi için beyanda bulunması ya da dilekçesini
bulunduğu yerdeki askeri mahkemeye veya asliye ceza mahkemesine vermesi gerektiği ilanen
tebliğ olunur.
6029

—— •• ——

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
9.000 TON YARI MAMUL (TORBALI) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - Teşekkülümüze ait 44 Yaş Çay Fabrikamızdan Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge
Müdürlüğümüze 9.000 ton Yarı Mamul (torbalı) kuru çay nakliyesi hizmeti %20 artar-azalır
opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale
Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
a - Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.08.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İstekliler çay fabrikası bazında, sevk edilecek yarı mamul (torbalı) çayın tamamına
teklif vermek koşuluyla kısmi teklif verebilirler.
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
6863/1-1
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323 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
ihtiyacı 323 adet masaüstü bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak,
Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile
iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnameleri ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 26/08/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamelerine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
7000/1-1
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FABRİKAMIZ KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMET ALIMI İŞİ T.Ş.F.A.Ş.
ALIM YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇIK İHALE
USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
İhale kayıt numarası

: 2013/108265

1 - İdarenin
a) Adresi

: Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070
KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33
c) Elektronik posta adresi

: -

2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 2013/2014 Kampanya dönemi süresince (Tahmini 55 Gün,
±%20 toleranslı) istihsal edilecek tahmini 26.600 ton
(±%20 toleranslı) Kristal Şekerin, her vardiyada 9 kişi
olmak üzere toplam 27 kişi ile ambalajlama ünitesinde 50
kg’lık Polipropilen torbalara doldurulup, torba ağzının
dikilerek şeker ambarına verilmesi. Ambalajlama
malzemesi olan torba ile dikiş ipliğinin fabrika malzeme
ambarından yüklenici tarafından ambalajlama ünitesine
taşınması. Oluşan ambalaj atıklarının toplanarak idarece
gösterilen yerlere istif edilerek atılması. Üretim esnasında
oluşan avarya şekerlerin ayrılması, istiflenmesi, taşınması
ve tarif edildiği şekilde eritme işleminin yapılması.

b) Yapılacağı yer

: Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi

: Kampanya dönemi boyunca ± %20 toleranslı 55 (Ellibeş)
takvim günü

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 26.08.2013 - 10:00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 50,00 TL
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme
Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim
günü olmalıdır
8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735
sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
6976/1-1
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KAT KARŞILIĞI KAPALI TEKLİF USULÜ İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Nallıhan Belediye Başkanlığından:
1. İşin Yeri
: İlçemiz Hacıbey Mahallesi 333 ada 4 nolu parselde bulunan
2.624 m2 alandaki arsa
2. İşin Adı
: Kat karşılığı inşaat yapılması.
3. Ada No/Parsel No
: 333/4
4. Karar ve No
: 04.03.2013 tarih ve 15 nolu Meclis Kararı ve 16.07.2013
tarih ve 31 nolu Encümen Kararı
5. İdarece İstenen Bölümler : 4 nolu Fuaye Alanı, 5 nolu Düğün Salonu, 6 nolu Toplantı
Salonu, 13 nolu Konferans Salonu, 9-11-15-16-17-18
Nolu Ticari Alan, 48-49-50 nolu Kafe ve Teras
6. Muhammen Bedel
: 9.224.586,00 TL (dokuzmilyonikiyüzyirmidörtbinbeşyüzseksenaltı Türk Lirası) + 10.000,00 (onbin) TL’dir. (KDV
dahildir.)
7. Geçici Teminat %3 (TL) : 276.737,58 TL (ikiyüzyetmişaltıbinyediyüzotuzyedilira)
8. İhale İçin Son Müracaat : 03/09/2013 Salı günü, saat 09:30
Tarih, Saat ve Yeri
Nallıhan Belediye Başkanlığı
9. İhale Tarih, Saat ve Yeri : 03/09/2013 Salı günü, saat 10:00
Belediye Meclis Toplantı Salonu
10. Şartname Bedeli (TL)
: 250,00 (ikiyüzellilira)
11. İrtibat Adresimiz ve
Telefon Numarası
: Nallıhan Belediye Başkanlığı Aliağa Mahallesi Bursa Cd.
No: 34 Nallıhan/Ankara
Telefon ve faks numarası : 0312 785 10 11 - 0312 785 45 60
Fen İşleri Müdürlüğü
Elektronik posta adresi : belediye@nallihan.bel.tr
Yukarıda muhammen bedeli ve dayanak kararı belirtilen Belediyemize ait İlçemiz
Hacıbey Mahallesi 333 ada 4 nolu parselin ihale ile kat karşılığı Ticaret Merkezi ve Düğün
Salonu Projesi için hazırlanan Avam Proje esas alınarak hazırlanan yaptırılacak olan inşaatta
bağımsız bölümlerden 4 nolu Fuaye Alanı, 5 nolu Düğün Salonu, 6 nolu Toplantı Salonu, 13 nolu
Konferans Salonu, 9-11-15-16-17-18 Nolu Ticari Alan, 48-49-50 nolu Kafe ve Teras Alanları
bağımsız bölümler Nallıhan Belediyesine bırakılacak şekilde kat karşılığı inşaat yaptırılması işi;
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereği kat karşılığı kapalı teklif usulü ile ihaleye
konulmuştur.
4 nolu Fuaye Alanı, 5 nolu Düğün Salonu, 6 nolu Toplantı Salonu, 13 nolu Konferans
Salonu, 9-11-15-16-17-18 Nolu Ticari Alan, 48-49-50 nolu Kafe ve Teras Alanları bağımsız
bölümler Nallıhan Belediyesine bırakılmak üzere, muhammen bedele ilave olarak istenilen
10.000,00 TL. bedelin üzerinden artırımı şeklinde gerçekleşecektir.
1 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Nallıhan Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi
Toplantı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2 - İhale Şartnameleri ve ekleri 08:00 - 17:00 saatleri arasında Nallıhan Belediye
Başkanlığı Hizmet Binası Fen İşleri Müdürlüğü’nde görülebilir veya bedeli mukabilinde temin
edilebilir.
3 - İhaleye katılabilmek için teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde
hazırlanacaktır.
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4 - Bu ihaleye ortak girişim olarak teklif verilebilir. İsteklilerin ortak girişim olması
halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
A - İÇ ZARF : İç zarfa aşağıdaki belgeler konulacaktır.
a) 4 nolu Fuaye Alanı, 5 nolu Düğün Salonu, 6 nolu Toplantı Salonu, 13 nolu Konferans
Salonu, 9-11-15-16-17-18 Nolu Ticari Alan, 48-49-50 nolu Kafe ve Teras Alanları bağımsız
bölümler Nallıhan Belediyesine bırakılmak ve muhammen bedele ilave edilen 10.000,00 TL.
bedelin üzerine ilave olarak verilecek miktarı belirtir teklif mektubu.(EK-1)
b) Pay (Puan) Cetveli taahhütnamesi(EK-2)
Bu belgeler iç zarfın içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın üzerine
isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ve kanuni ikametgaha esas olarak göstereceği açık adresi
yazılacaktır. Zarfı yapıştırılacak yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.
B - DIŞ ZARF : Dış zarfın içerisine aşağıdaki belgeler konulacaktır.
a) İç zarf
b) Kanuni ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için muhtarlıktan alınmış belge, tüzel kişiler
için adres bildirgesi verilmesi zorunludur.)
c) Türkiye’de yasal tebligat ve yazışma adresini gösteren belge.
d) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numarası.
e) 2013 yılı içerisinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından
alınacak belge. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birine ait belge.
f) Noter tasdikli imza sirküleri.
g) Nallıhan Belediye Başkanlığı adına alınmış, limitiçi süresiz 276.737,58 TL
(ikiyüzyetmişaltıbinyediyüzotuzyedilira) tutarındaki (%3) geçici teminat.
h) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
ı) Teknik Personel Taahhütnamesi.
i) Vergi borcu olmadığına dair, Vergi Dairesinden son üç ay içerisinde alınmış belge ile
prim borcu olmadığına dair SGK ‘dan yine son üç ay içerisinde alınmış belge ibraz edilecektir.
j) İş Deneyim Belgesi. Son 10 (on) yıl içinde tek bir sözleşmeye ait muhammen bedele
ilave olarak verilen teklif toplamının %15’i oranında iş deneyim belgesi. Benzer işler Bina işleri.
k) Gerçek ve Tüzel kişilerin ihaleye ait şartname ve eklerini satın aldığına dair 250,00,-TL
(ikiyüzelliTürklirası) makbuzun aslı. İhale Şartnamesini satın almayanlar ihaleye katılamazlar.
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda puan cetveli
dikkate alınarak teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi
birinde uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak
hiç yapılmamış sayılacaktır.
5 - İsteklilere ihale tarihinden önce yeterlik belgesi verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak
kazananlar listesi, hazır bulunan istekliler önünde ihale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye
katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan geri verilecektir.
6 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
7 - İhale komisyonu gerekçesini açıklamak kaydıyla, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en
uygun teklifi seçmekte serbesttir.
8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
İlan olunur.
6849/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Rekabet Kurumundan:
REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde;
1) (15) adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık öğrenim
veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültelerinden veya İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden,
2) (5) adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için; Hukuk Fakültelerinden,
3) (5) adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; Bilgisayar Mühendisliği,
Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve
Bilgisayar, Matematik, İstatistik bölümlerinden, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanların
katılabileceği giriş sınavı sonucunda, Rekabet Uzman Yardımcıları alınacaktır.
SINAVA KATILMA KOŞULLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları
taşımak,
2) 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte
ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve
yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim
kurumlarından, mezun olmak,
3) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış
olmak,
4) Son başvuru tarihi itibariyle 2012 veya 2013 Kamu Personel Seçme Sınavından:
a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P49, KPSS P55 veya KPSS
P73 puan türlerinin herhangi birinden en az (85) puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en
yüksek puanlı (300) kişi,
b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için; KPSS P11 veya KPSS P20 puan
türlerinin herhangi birinden en az (80) puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek
puanlı (100) kişi,
c) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1, KPSS P5 veya KPSS
P25 puan türlerinin herhangi birinden en az 85 puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en
yüksek puanlı (100) kişi içerisinde bulunulması gerekmektedir (Son sıradaki adaylarla aynı puana
sahip olan adaylar da sınava kabul edilir).
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak.
SINAVLAR
Kurumumuzca yapılacak giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada
yapılır.
1 - Yazılı Sınav: Bu sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet
sitesinde ilan edilecek ve sınava giriş belgeleri adayların adreslerine ya da elektronik posta
adreslerine gönderilecektir. Sınav 15/09/ 2013 günü Ankara’da adaylara gönderilecek Sınav Giriş
Belgesinde belirtilen yer ve saatte yapılacaktır.
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Sınav Konuları: Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur ve aşağıdaki
konuları kapsar:
Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için: İktisat, Hukuk, İşletme ve Yabancı
Dil.
Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için: Hukuk, İktisat ve Yabancı Dil.
Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için: Bilişim, Hukuk ve Yabancı Dil.
- İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Ekonometri, İstatistik.
- HUKUK: Medeni Hukuk (Genel Hükümler ve Kişiler Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel
Hükümler), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku), İdare Hukuku, Ceza Hukuku
(Genel Hükümler).
- İŞLETME: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Üretim ve
Pazarlama.
- BİLİŞİM: Yazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri.
- YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.
Sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek
için alan bilgisi konularının her birinden en az 65 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan
almak gerekir.
2 - Sözlü Sınav: Sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından, Yönetmelikte belirlenen
kriterlere göre her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir Sözlü sınavda başarılı
sayılmak için, Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların
aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
Yazılı sınavın ağırlığı % 60, sözlü sınavın ağırlığı %40 olup, yazılı ve sözlü sınavlarda
başarılı olan adayların her sınav aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı ortalaması alınmak
suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı puanlarının
eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro
sayıları uyarınca toplam (25) kişiye kadar Rekabet Uzman Yardımcısı atanacaktır
SINAVA BAŞVURU
Sınava katılmak isteyen adayların www.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan “Sınav
Duyurusu” başlıklı bölümdeki “Başvuru Formu”nu doldurup çıktısını en geç 23/08/2013 tarihi
mesai saati sonuna kadar ulaşacak şekilde Kuruma şahsen veya posta yoluyla teslim etmesi
gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. (Yönetmeliğin 8 nci maddesinde
belirtilen belgeler sınavlarda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
Giriş sınavına katılmaya hak kazanamayan adayların listesi kurum internet sitesinde ilan
edilecek ve bu adayların başvuru formunda belirttikleri e-posta adresine bildirim yapılacaktır.
ADRES :

TELEFON

Rekabet Kurumu Başkanlığı

(0 312) 291 42 12 -13 - 64- 65

Üniversiteler Mahallesi 1597 Cadde
No: 9

06800 Bilkent/ANKARA
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):
ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR
Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren
en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Profesör
kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul
edilmeyecektir.
Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 26. maddesinde belirtilen
koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı
Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,
2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin
onaylanmış olması,
3. Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten
dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın
listeleri (Profesör kadroları için yedi nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların
hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir.
4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde
atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
5. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.
6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.
TIP FAKÜLTESİ
ANABİLİM
BÖLÜM
DALI
PROF.
AÇIKLAMA
Dahili Tıp Deri ve Zührevi
Psoriasis hastalığında genetik polimorfizmler ve
1
Bilimleri
Hast.
eklem tutulumu konusunda çalışmaları olmak.
6995/1-1
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Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Belediye Encümenimizin 06.06.2013 gün ve 987/2071 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir
Belediye Encümeninin 18.07.2013 gün ve 1937/4294 sayılı kararı ile onaylanan 84231/Ek-1 nolu
parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilan olunur.
Ergazi Mahallesi; 61003 ada 2 ve 3 parseller ve 61011 ada 2 nolu parseller.
6997/1-1

—— • ——

Sayıştay Başkanlığından:
Adları aşağıda yazılı Kamu İdarelerinin hizalarında belirtilen yıla ilişkin hesap ve
işlemlerinin denetimi sırasında, denetçiler tarafından tespit edilen kamu zararına yol açan hususlar
hakkında, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 48 inci maddesi ile bu Kanunun Geçici 3 üncü
maddesi 2 nci fıkrası delaletiyle, mülga 832 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince yazılı
savunmalarının alınması maksadıyla aranılan ve dairelerince gösterilen adreslerde bulunamayan
ad ve soyadları ile memuriyet unvanı ve görevleri gösterilen sorumluların, konu ile ilgili
sorgularını almak veya kendilerine tebligatın yapılabileceği açık adreslerini bildirmek üzere, ilan
tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği; aksi
takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.
MUHASEBE
BİRİMİNİN ADI
Mustafa Kemal
Üniversitesi D.S.S.
Ege Üniversitesi
D.S.S.
Ege Üniversitesi
D.S.S.
Ege Üniversitesi
D.S.S.

HESABIN
YILI
2008
2010-11
2010-11
2012

ADI VE
SOYADI
Mehmet
AYDIN
M. Ali UL
Savaş
AKSOY
Savaş
AKSOY

UNVANI
Yrd. Doç. Dr.
Fen Bilim. Enst.
Müdürü
Fen Bilim. Enst.
Mutemedi
Fen Bilim. Enst.
Mutemedi

GÖREVİ
Hatay M.K.Ü. BESYO
Yönetim Kurulu Üyesi
İzmir Ege ÜniversitesiDiğer Sorumlu
İzmir Ege ÜniversitesiDiğer Sorumlu
İzmir Ege ÜniversitesiDiğer Sorumlu
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
09/05/2013 tarihli ve 4401-36 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile
Emirdağ-Sivrihisar Karayolu 13. Km. Aşağıkepen Köyü Avcıören Mevkii (Pafta: 56, Parsel:
1999) Sivrihisar-Eskişehir adresinde faaliyet gösteren 20/05/2010 tarihli ve BAY/939-82/27741
sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Alışık Petrol Nakliye Gıda Turizm Madencilik İthalat ve
İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan 27/05/2012 tarihinde
alınan numunelere ilişkin, TÜBİTAK MAM’ın 9825-001, 9825-002 sayılı analiz raporlarına göre,
istasyonda tağşişe yarayan ürün bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci
maddesinin (e) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından, Alışık Petrol Nakliye Gıda Turizm
Madencilik İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a)
bendinin (4) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 815.555-TL
tutarında idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 163.111-TL idari para
cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111-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.
6962/1/1-1

—————

Kurulun 09.05.2013 tarihli ve 4401-352 sayılı Kararı ile; “Uncubozköy Mahallesi Mimar
Sinan Bulvarı (İzmir-Bursa Yolu) No:183/A Manisa” adresinde faaliyette bulunmak üzere
14.02.2008 tarihli ve BAY/939-82/23826 sayılı bayilik lisansı alan Altınak Petrol Ürünleri İnşaat
Gıda Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 13.12.2012 tarihinde BAY/939-82/29642
sayılı bayilik lisansı sahibi Kamen Petrol Ürünleri Ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmal ettiği ve bu nedenle yeniden satış amaçlı akaryakıt
satışı faaliyetinde bulunmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci
fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı
hareket ettiği değerlendirildiğinden, 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 Altınak Petrol Ürünleri İnşaat
Gıda Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması
kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
6962/2/1-1

—————

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-88 sayılı Kararı ile, MYĞ/2559-4/27696 sayılı madeni
yağ lisansı sahibi Apeks Petrokimya Akaryakıt Nakliye ve Hurda Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu
12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve bu
durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20
nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci
ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği
değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma
gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6962/3/1-1

—————

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-51 sayılı Kararı ile, MYĞ/697-5/16273 sayılı madeni
yağ lisansı sahibi Arai Gres Yağ Kimya ve Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu
tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle
Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına,
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı
Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel
kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma
gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6962/4/1-1

—————

Kurul’un 02/05/2013 tarihli ve 4390/76 sayılı kararı ile 14.03.2012 tarihli ve BAY/93982/30708 sayılı bayilik lisansı sahibi Aslanpençe İletişim Gıda Tarım Hayvancılık Petrol Ürünleri
Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; TÜBİTAK MAM’da yapılan analiz
neticesinde düzenlenen 17.09.2012 tarihli ve 1220P00801001, 1220P00801002 sayılı analiz
raporlarından numunelerin kerosen özelliği gösterdiğinin anlaşılması sebebiyle sahibi bulunduğu
istasyonda 08.08.2012 tarihi itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün
bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının
(b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket
ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın
alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi, akdi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
6962/5/1-1

—————

Kurul 02/05/2013 tarih ve 4390/103 sayılı Kararı ile, 14.03.2012 tarihli ve BAY/93982/30708 sayılı bayilik lisansı sahibi Aslanpençe İletişim Gıda Tarım Hayvancılık Petrol Ürünleri
Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında,
1) 19.07.2012 tarihinde yapılan denetimde;
a) Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı
akaryakıt ikmali fiili suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a)
bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun
19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri
gereğince belirlenen 163.111.-TL,
b) Akaryakıt istasyonunda bulunan gizli düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın
piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü
fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 13.592.-TL,
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c) Dağıtıcı dışında akaryakıt ikmali fiili nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası
ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL,
2) 01.06.2012 tarihinde yapılan denetimde;
a) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı
alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 163.111.-TL,
b) Akaryakıt istasyonunda bulunan bölmeli gizli tankı vaziyet planında bulunmamasına
karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin
üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 13.592.-TL,
olmak üzere toplamda 516.517.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 516.517.-TL (Beşyüzonaltıbinbeşyüzonyedi TL)
tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası
ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası
Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60
gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 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.
6962/6/1-1

—————

Kurul 02/05/2013 tarih ve 4390/105 sayılı Kararı ile, 14.03.2012 tarihli ve BAY/93982/30708 sayılı bayilik lisansı sahibi Aslanpençe İletişim Gıda Tarım Hayvancılık Petrol Ürünleri
Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında,
1) 03.04.2012 tarihi itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün
bulundurması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ gereğince 163.111-TL,
2) 09.05.2012 tarihinde yapılan denetimde,
a)Akaryakıtın tağşiş edilmesi, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali fiili ve tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek
ürün bulundurması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a)
bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun
19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri
gereğince belirlenen 163.111-TL,
b) Dağıtıcı dışında akaryakıt ikmali fiili nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası
ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111-TL,
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c) Akaryakıt istasyonunda bulunan gizli düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın
piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü
fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 13.592-TL,
olmak üzere toplamda 502.925.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 502.925.-TL (Beşyüzikibindokuzyüzyirmibeş TL)
tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası
ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası
Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60
gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 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.
6962/7/1-1

—————

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-91 sayılı Kararı ile, MYĞ/2566-1/27731 sayılı madeni
yağ lisansı sahibi Asos Madeni Yağlar Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu
tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle
Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına,
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı
Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel
kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma
gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6962/8/1-1

—————

Kurulun 10/04/2013 tarihli ve 4360/16 sayılı Kararı ile; Kargı Vergi Dairesinin
27563055834 TC numaralı Mükellefi Cihangir BAŞKAYA’nın Eğriyar Mevkii Hacıhamza
Kasabası No:10 Kargı ÇORUM adresinde bulunan akaryakıt istasyonunda lisansız akaryakıt satış
faaliyeti yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
hükmü uyarınca ilgili tesis bünyesinde yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için akaryakıt bayilik
lisansı almayarak “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine
başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği
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 Cihangir BAŞKAYA’nın yazılı savunmasının karar
verilmiştir.
Söz konusu savunmanın ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kuruma
gönderilmesi ve süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201
sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
6962/9/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-145 sayılı Kararı ile, MYĞ/2552-6/27682 sayılı
madeni yağ lisansı sahibi Biz-Bio Alternatif Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu
01/08/2012 tarihine kadar Kuruma ibraz etmekle yükümlü olmasına rağmen, söz konusu raporu
02/08/2012-12/11/2012 tarih aralığında Kuruma ibraz etmiş olduğunun tespit edilmiş olması ve
bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin
Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı
savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma
gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6962/10/1-1

—————

Kurul 09/05/2013 tarih ve 4401/47 sayılı Kararı ile, 27.08.2010 tarihli ve BAY/93982/28207 sayılı bayilik lisansı sahibi Cihaner Petrol ve Petrol Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi
Ticaret Limited Şirketi’nin TÜBİTAK MAM’da yapılan analiz neticesinde düzenlenen
05.04.2012 tarihli ve 1220P00320003, 1220P00320004, 1220P00320005 sayılı analiz
raporlarından numunelerin yağ ve/veya solvent özelliği gösterdiğinin anlaşılması sebebiyle sahibi
bulunduğu istasyonda 22.03.2012 tarihi itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta
katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle Petrol Piyasası Kanunu’nun 8 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (e) bendine
aykırı hareket ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Cihaner Petrol ve Petrol
Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı
maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 163.111- idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111-TL (Yüzaltmışüçbinyüzonbir TL)
tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası
ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası
Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60
gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 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.
6962/11/1-1

—————

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-98 sayılı Kararı ile, MYĞ/2671-1/28058 sayılı madeni
yağ lisansı sahibi Efa Otomotiv-Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa
konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi
itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci
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fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve
aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili
tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma
gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6962/12/1-1

—————

Kurulun 09.05.2013 tarihli ve 4401-348 sayılı Kararı ile; “Düzçalı Mevkii Selimiye Köyü
İzmir Yolu 20. Km. (Pafta:İ19B04A Parsel:2355) Balıkesir” adresinde faaliyette bulunmak üzere
13.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29618 sayılı bayilik lisansı alan Egemar Petrol Gıda Nakliye
Tarım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 10.10.2012 tarihli ve A-035612 seri nolu
fatura ile BAY/939-82/28436 sayılı bayilik lisansı sahibi HB Nakliyat Otomotiv Petrol Ürünleri
Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt (gazyağı) ikmal ettiği ve bu nedenle
yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı faaliyetinde bulunmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci
maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, 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
Egemar Petrol Gıda Nakliye Tarım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı
savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
6962/13/1-1

—————

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-124 sayılı Kararı ile, MYĞ/3304-3/29697 sayılı
madeni yağ lisansı sahibi Ekspo Petrol Petrol Ürünleri ve Makina İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite
Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve
bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun
20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin
birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği
değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma
gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6962/14/1-1

—————

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-55 sayılı Kararı ile, MYĞ/1130-8/21651 sayılı madeni
yağ lisansı sahibi Hidropet Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu
tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle
Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına,
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı
Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel
kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma
gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6962/15/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 09/05/2013 tarihli ve 4401-15 sayılı Kararı ile, Ballıkuyumcu Petrol Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında; Lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan
akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin
(3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca toplamda 394.184,-TL idari
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 394.184,-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 Mahkemesi’nde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
6962/16/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarihli ve 4401-27 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/27628 numaralı
bayilik lisansı sahibi Ersen Akaryakıt Oto Aksesuar Madeni Yağ Petrol ve Petrol Ürünleri Gıda
İnşaat Nakliye Pazarlama Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı
maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 67.962,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-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 Mahkemesi’nde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
6962/17/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarihli ve 4401/32 sayılı Kararı ile; Murathan Madeni Yağ
Taşımacılık Akaryakıt Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında,
lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle,
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4)
numaralı alt bendi “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 815.555,-TL tutarındaki
idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca 163.111,-TL olarak
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-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 Mahkemesi’nde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
6962/18/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 09/05/2013 tarihli ve 4401-67 sayılı Kararı ile, MYĞ/2566-7/27737 numaralı
madeni yağ lisansı sahibi Or-San Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve
İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-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 Mahkemesi’nde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
6962/19/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarihli ve 4401-30 sayılı Kararı ile, Sezikler Grup Oto Aksesuar
Petrol Ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi hakkında, lisanssız dağıtım faaliyeti gerçekleştirmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında
Tebliğ” hükümlerince 815.555,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555,-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 Mahkemesi’nde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
6962/20/1-1

—————

Kurul’un 27/02/2013 tarihli ve 4299/5 sayılı Kararı ile; 14/06/2012 tarihli denetimde
tespit edildiği üzere, madeni yağ üretiminde kullanılmak üzere madeni yağ lisansı kapsamında
temin ettiği baz yağı hiçbir işleme tabi tutmadan başka bir isim altında ikmal etmesi sebebiyle,
Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin
birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına aykırı olarak sahip olunan lisansın
verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği değerlendirildiğinden, 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, Eta Madeni Yağ Müstahzarları Ve Kimyevi Maddeler İthalat İhracat İmalat
Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen
tebliğ olunur.
6962/21/1-1

—————

Kurul’un 25/04/2013 tarihli ve 4380/57 sayılı Kararı ile; 07/12/2012 tarihli denetimde
tespit edildiği üzere, Akstrol Petrokimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nden akışkanlık
düzenleyici katık adı altında bazyağ temin etmesi sebebiyle, Madeni Yağların Ambalajlanması Ve
Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket ettiği ve
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci
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fıkrasına aykırı olarak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği
değerlendirildiğinden, 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, Eta Madeni Yağ
Müstahzarları Ve Kimyevi Maddeler İthalat İhracat İmalat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen
tebliğ olunur.
6962/22/1-1

—————

Kurul’un 25/04/2013 tarihli ve 4380/56 sayılı Kararı ile; 23/11/2012 tarihli denetimde
tespit edildiği üzere, madeni yağ üretiminde kullanılmak üzere madeni yağ lisansı kapsamında
temin ettiği bazyağı hiçbir işleme tabi tutmadan başka bir isim altında madeni yağ lisansı sahibi
Duka Petrol Ürünleri Madeni Yağ Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmesi
sebebiyle, Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği ve 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına aykırı olarak sahip
olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği değerlendirildiğinden, 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, MYĞ/2594-3/27818 numaralı Madeni Yağ Lisansı sahibi Petrosan Endüstriyel
Kimyasalları İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına
karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen
tebliğ olunur.
6962/23/1-1

—————

Kurul 09/05/2013 tarih ve 4401/58 sayılı Kararı ile, 03.02.2005 tarihli ve BAY/432279/01209 sayılı bayilik lisansı sahibi Kalafat Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Gıda Dayanıklı
Tüketim Malları Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 20.02.2012 tarihinde yapılan
denetimde,
• VTM Akaryakıt Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi
olmasına rağmen Kargalıkhanbaba Köyü, D-100 Hendek / Sakarya adresindeki istasyonunda ve
fiyat panosunda Altınbaş Petrol ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait amblemleri bulundurarak Petrol
Piyasası Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle, 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin
dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL,
• Yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun
olmayan akaryakıt ikmal ederek Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü
fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci
maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve
(b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket etmesi suretiyle,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi,
aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.TL
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- Söz konusu lisans sahibinin süresinde savunma yapmadığı,
anlaşıldığından, Kalafat Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Gıda Dayanıklı Tüketim Malları
Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında toplamda 326.222.-TL idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 326.222.-TL (Üçyüzyirmialtıbinikiyüzyirmiiki TL)
tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası
ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası
Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60
gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 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.
6962/24/1-1

—————

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-99 sayılı Kararı ile, MYG/2711-3/28166 sayılı madeni
yağ lisansı sahibi Maytem Petrol Gıda İnşaat Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin,
lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 12/11/2012
tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci
fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği
değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma
gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6962/25/1-1

—————

Kurulun 09.05.2013 tarihli ve 4401-347 sayılı Kararı ile; “Baklacı Yolu Üzeri 9. Km
Tepeköy (4 Pafta - 172 Parsel) Alaşehir Manisa” adresinde faaliyette bulunmak üzere 10.03.2009
tarihli ve BAY/939-82/25713 sayılı bayilik lisansı alan Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm
Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin söz konusu lisansının 18.10.2010 tarihinde lisans
sona erdirilmiş olmasına rağmen 12.10.2012 tarihli ve A-065541 seri nolu sevk irsaliyesi ile HB
Nakliyat Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt
(gazyağı) ikmal ettiği ve bu nedenle lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyetinde bulunmak
suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği
değerlendirildiğinden, 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 Musra Petrol İnşaat Tekstil
Turizm Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması
kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
6962/26/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurulun 09/05/2013 tarihli ve 4401/361 sayılı Kararı ile; Güngören Vergi Dairesi’nin
9490389302 nolu vergi mükellefi 32806275924 TC kimlik numaralı Neşet YENİKARDAŞ’in
2011 yılında, dağıtıcı lisansı olmamasına rağmen Hangül Petrol Ürünleri Gıda Tarım Ürünleri
Turizm İnşaat Tekstil Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne 109 adet belge karşılığı
akaryakıt satışı yapmak suretiyle dağıtım faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil etmesi hususunda
18/10/2013 tarih ve 4083/12 sayılı Kurul Kararı uyarınca yazılı savunması istenmesine rağmen
süresi içinde
yazılı savunma yapılmaması nedeniyle, konuya ilişkin Denetim Dairesi
Başkalığının görüşü değerlendirilmiş olup; Neşet YENİKARDAŞ’in, 2011 yılında, dağıtıcı lisansı
olmamasına rağmen dağıtım faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 3
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 5 inci
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği, konuya ilişkin süresi içinde yazılı
savunma yapılmadığı anlaşıldığından, Neşet YENİKARDAŞ hakkında, Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 739.666,-TL idari para cezası uygulanmasına Karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 739.666,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı
aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma 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 olunur.
6962/27/1-1

—————

08/11/2012 tarihinde yapılan tespite göre; “Bilecik-Adapazarı Karayolu 21.Km
(H24.A.21.B.A Pafta, 1281 Parsel) / BİLECİK” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan
07.05.2007 tarihli ve BAY/939-82/21993 sayılı bayilik lisansı alan Orhanlar Petrol Ürünleri
Turizm Nakliye İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, istasyonda otomasyon sistemi
kurulu olmadığı halde akaryakıt satışı gerçekleştirmek suretiyle 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci
maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası
hükümlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, 20/03/2013 tarih ve 4322-19 sayılı Kurul
Kararı ile 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 Orhanlar Petrol Ürünleri Turizm Nakliye İnşaat Sanayi
Ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
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
gerektiği, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı
Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6962/28/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-90 sayılı Kararı ile, MYĞ/2566-7/27737 sayılı madeni
yağ lisansı sahibi Or-San Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat
İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik
Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş
olduğunun tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11
inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının
alınması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma
gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6962/29/1-1

—————

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-85 sayılı Kararı ile, MYĞ/2522-3/27559 sayılı madeni
yağ lisansı sahibi Ortadoğu Madeni Yağları İthalat İhracat Nakliyat Alternatif Enerji ve Petrol
Ürünleri İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı
en az % 50 olan Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun
tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci
fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11
inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının
alınması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma
gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6962/30/1-1

—————

“Ata Mahallesi, Astim Hurdacılar Sitesi, No:7/AYDIN” adresinde faaliyet gösteren
20.05.2009 tarih ve BAY/939-82/26034 sayılı Bayilik Lisansı alan Öz Atahan Petrol Madencilik
Tekstil İnşaat Nakliyat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin söz konusu adresteki akaryakıt
istasyonunda 28/03/2012 tarihinde tespit edildiği üzere, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde,
Göktaşoğulları Petrol Nakliye İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt almasının,
5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın mezkûr lisans sahibinin yazılı
savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
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
gerektiği, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı
Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6962/31/1-1

—————

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-48 sayılı Kararı ile, MYĞ/565-43/14720 sayılı madeni
yağ lisansı sahibi Sarıkaya Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Boya İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite
Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve
bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun
20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin
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birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği
değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma
gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6962/32/1-1

—————

Kurul’un 09/05/2013 tarih ve 4401-365 sayılı Kararı ile, 14/02/2012 tarihli ve LPGBAY/941-54/12520 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Yurdum Petrol Ürünleri Dinlenme
Tesisleri Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 19/04/2012 tarihli tespite göre, LPG
otogaz istasyonunda "LPG Yetkili Personel" belgesi sahibi olmayan personel çalıştırdığının tespit
edilmesinin 5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile aynı
Kanunun 15 inci maddesine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim
Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olması sebebiyle, anılan lisans
sahibi hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile
“Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 67.962, -TL. tutarında idari para cezası
uygulanması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962, –TL. tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat 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 TR06
0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6962/33/1-1

—————

Kurul’un 23/05/2013 tarihli ve 4421/11 sayılı kararı ile DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı
lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;
a) 27.07.2012 ve 27.11.2012 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, Bayisi
olan 15.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/30959 sayılı bayilik lisansı sahibi Adapark Akaryakıt Lpg
Gıda İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda bulunan
amblemlerin Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığını kontrol etme ve
istasyonda dağıtıcıya ilişkin kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlama yükümlülüklerini yerine
getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları
hükümlerine, aynı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümlerine ve 27/06/2007 tarih ve
1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (g) bendine,
b) Bayisi olan 15.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/30959 sayılı bayilik lisansı sahibi
Adapark Akaryakıt Lpg Gıda İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt
istasyonunda 27/07/2012 tarihinde gerçekleştirilen denetimde otomasyon sisteminin doğru ve
sağlıklı çalışmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek 5015 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (11) inci
bendine,
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aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci
maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın 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.
6962/34/1-1

—————

Kurul’un 09/02/2013 tarih ve 4269/39 sayılı Kararı ile Şerifali Mah. Kıble Sok. No: 22
Ümraniye/İSTANBUL adresinde 01.03.2012 tarih ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı
kapsamında faaliyet gösteren Z Petrol Enerji Nak.San.ve Tic. Ltd. Şti’nin, dağıtıcı değişikliğini
lisansına 17.06.2011 tarihinde derç ettirerek, anılan tarihten itibaren bayisi olarak faaliyet
gösteren 17.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29641 sayılı bayilik lisansı sahibi Alko Petrol
Ürünleri San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti., dağıtıcı değişikliğini lisansına 05.06.2012 tarihinde derç
ettirerek, anılan tarihten itibaren bayisi olarak faaliyet gösteren 10.02.2012 tarihli ve BAY/93982/30574 sayılı bayilik lisansı sahibi Mera-Pet Petrol Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve dağıtıcı
değişikliğini lisansına 08.06.2012 tarihinde derç ettirerek, anılan tarihten itibaren bayisi olarak
faaliyet gösteren Sulas Petrol Nakliye Taahhüt Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonlarındaki
kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamamak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4
üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci
maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 27.06.2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü
maddesinin (g) bendine aykırı hareket 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 yazılı savunmasının alınmasına 09.02.2012 tarihli Kurul toplantısında karar
verilmiştir.
Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6962/35/1-1

—————

21/02/2013 tarihli ve 4289-65 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Şerifali
Mahallesi Kıble Sokak No:22 Ümraniye İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren 01/03/2012
tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi’nin kendi bayisi olan 23/12/2010 tarihli ve BAY/939-82/28744 sayılı
bayilik lisansı sahibi Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nde
18/09/2012 tarihinde yapılan denetimde, kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamadığının tespit
edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 6
Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007
tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın Denetim Sistemine ilişin Usul ve Esasların düzenlendiği 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının, (ç) ve (g) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından,
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma
prosedürüne gerek olmaksızın Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin
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.
6962/36/1-1
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Sayfa : 57

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir ili, Edremit ilçesi, 19JIV pafta, 7316 parsel üzerindeki 588048 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 13432 Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 477 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hayrettin
GÜÇLÜ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19857, Oda Sicil No:56547), Erkan
KAYIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61488) sorumlu denetim elemanları
Suat SIKICI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10130, Oda Sicil No:10788),
Osman SALKIM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10174, Oda Sicil
No:22281) ve Selçuk BECERİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67981)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.07.2012 tarihli ve
28366 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6541 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/1/1-1

—————

Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir ili, Edremit ilçesi, 19LIII pafta, 232 ada, 1 parsel üzerindeki 562388 ve 589094
YİBF nolu (yapı tektir) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a),
(c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13432 Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı
477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Hayrettin GÜÇLÜ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:19857, Oda Sicil No:56547), Erkan KAYIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:61488) sorumlu denetim elemanları Suat SIKICI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:10130, Oda Sicil No:10788), Osman SALKIM (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:10174, Oda Sicil No:22281) ve Selçuk BECERİK’in (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67981) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.07.2012 tarihli ve
28366 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6542 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/2/1-1

Sayfa : 58

RESMÎ GAZETE

15 Ağustos 2013 – Sayı : 28736

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir ili, Edremit ilçesi, 263 ada, 14 parsel üzerindeki 595272 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan
3652-4139 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 122 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Celal KOCAMAN
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:653, Oda Sicil No:28131), Ahmet
Lütfü AKDUR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi:654, Oda Sicil No:22845),
sorumlu denetim elemanları Ahmet Murat ÜLKER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:4146, Oda Sicil No:16235), İbrahim ÇIRPAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:13469, Oda Sicil No:25099) ve Hüseyin Alp GÖNÜLDİNÇ’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:55535) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6543 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/3/1-1

—————

Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir ili, Edremit ilçesi, 18İI pafta, 187 ada, 16 parsel üzerindeki 597441 YİBF nolu
(A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları
ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 3652-4139 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 122 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi
Celal KOCAMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:653, Oda Sicil
No:28131), Ahmet Lütfü AKDUR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi:654, Oda
Sicil No:22845), sorumlu denetim elemanları Ahmet Murat ÜLKER (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:4146, Oda Sicil No:16235), İbrahim ÇIRPAN (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13469, Oda Sicil No:25099) ve Yıldız AKDEMİR’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19101) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 16.06.2011 tarihli 4357 sayılı ve
01.08.2013 tarihli 6543 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak
durdurulmuş olan, 122 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin
aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 122 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6544 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/4/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir ili, Edremit ilçesi, 18İI pafta, 187 ada, 16 parsel üzerindeki 597443 YİBF nolu
(B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları
ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 3652-4139 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 122 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi
Celal KOCAMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:653, Oda Sicil
No:28131), Ahmet Lütfü AKDUR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi:654, Oda
Sicil No:22845), sorumlu denetim elemanları Ahmet Murat ÜLKER (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:4146, Oda Sicil No:16235), İbrahim ÇIRPAN (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13469, Oda Sicil No:25099) ve Yıldız AKDEMİR’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19101) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 6544
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6545 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/5/1-1

—————

Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir ili, Edremit ilçesi, 19LII pafta, 245 ada, 13 parsel üzerindeki 584939 YİBF nolu
(A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g)
fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 3652-4139 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 122
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Celal KOCAMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:653,
Oda Sicil No:28131), Ahmet Lütfü AKDUR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi:654, Oda Sicil No:22845), sorumlu denetim elemanları Ahmet Murat ÜLKER (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4146, Oda Sicil No:16235), İbrahim ÇIRPAN (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:13469, Oda Sicil No:25099) ve Yıldız
AKDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19101) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 6544
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6546 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/6/1-1

Sayfa : 60

RESMÎ GAZETE

15 Ağustos 2013 – Sayı : 28736

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir ili, Edremit ilçesi, 19LII pafta, 245 ada, 13 parsel üzerindeki 584945 YİBF nolu
(B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g)
fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 3652-4139 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 122
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Celal KOCAMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:653,
Oda Sicil No:28131), Ahmet Lütfü AKDUR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi:654, Oda Sicil No:22845), sorumlu denetim elemanları Ahmet Murat ÜLKER (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4146, Oda Sicil No:16235), İbrahim ÇIRPAN (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:13469, Oda Sicil No:25099) ve Yıldız
AKDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19101) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 6544
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6547 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/7/1-1

—————

Burhaniye Lider Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir ili, Edremit ilçesi, 19LII pafta, 732 ada, 1 parsel üzerindeki 596197 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 1641 Ticaret Sicil No ile Burhaniye Ticaret Odasına kayıtlı 52 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Burhaniye Lider Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Coşkun TÜRKMEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:356, Oda Sicil
No:889), sorumlu denetim elemanları Ahmet KORKMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:3782, Oda Sicil No:6912) ve Ilgın ATAK (UYGUR)’un (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53709) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Burhaniye Lider Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2012 tarihli ve
28473 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6548 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/8/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
BDB Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir ili, Edremit ilçesi, 19LII pafta, 207 ada, 14 parsel üzerindeki 561663 YİBF nolu
(C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g)
fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 5255-5810 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 192
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BDB Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Adnan KAV (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6689, Oda
Sicil No:31925), Mustafa Selçuk ÜNER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:60983), sorumlu denetim elemanları İbrahim ALTUN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:1298, Oda Sicil No:17001), Ömer KUZU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:2931, Oda Sicil No:31407) ve Fikri KARAGÖZ’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:72428) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
BDB Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.06.2013 tarihli ve 28689
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6549 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/9/1-1

—————

Akpınar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kilis ili, Merkez ilçesi, 2404 ada 6 parsel üzerindeki 834555 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 3693 Ticaret Sicil No ile Kilis Ticaret Odasına kayıtlı 1396 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Akpınar Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi
Gamze UYGUR (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:27595),Fatma Aslı TEZEL (Mimar,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:27575) sorumlu denetim elemanları Levent KANAY (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17903, Oda Sicil No:21780), Mehmet Akif KERETLİ
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10552, Oda Sicil No:19602),
Necmettin BAYKAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5866, Oda Sicil
No:26789) ve Ünal GÜDEMEZ’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6927, Oda
Sicil No:14913) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6550 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/10/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Demyap Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Batman İli, Kozluk İlçesi, L46C10C pafta, 657 ada, 2 nolu parsel üzerindeki 794719
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5717 Ticaret Sicil No ile Batman
Ticaret Odasına kayıtlı 1043 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Demyap Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Bayram DEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:17569, Oda Sicil No: 21727), Habib IRMAK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No: 89513), sorumlu denetim elemanları Atilla TAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19368, Oda Sicil No:51152), Mehmet Zeki ÇELİK (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8972, Oda Sicil No:8160), ve Seyyithan ŞAHİN’in
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:86965) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun
8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6551 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/11/1-1

—————

Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kepez ilçesi, 5426 ada 2 parsel üzerindeki 85906 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 33316-35414 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 147
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Hasan KESKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1567, Oda Sicil
No:17506), Erol SOYDAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7796, Oda Sicil
No: 10069), Ziya EDİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi Denetçi No:1550, Oda Sicil No:
17942) ve Esmeray ÖZKURŞUN’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:51115)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 25.05.2013 tarihli ve 28657
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6552 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/12/1-1

—————

Hizmet Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.‘nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denizli İli, Merkez İlçesi, 246 ada, 1 parsel üzerindeki 110369 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 22007 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 413 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hizmet Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile birlikte sorumlu
denetim elemanları sorumlu denetim elemanları Süleyman KOCADAĞ (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10458, Oda Sicil No: 15632), Metin COZA (Mimar, Proje ve
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Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6939, Oda Sicil No:7021), Fikret SERÇE (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8486, Oda Sicil No:37225) ve Abdülkadir SURAHİ’nin (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63512) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Söz konusu yapıda denetim sorumluluğunu üstlenen ve denetim sorumluluğunu 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 23. maddesinin 12.fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği
anlaşılan 25601 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 610 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Mavikent Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Zeki
BOZKIR ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67898) sorumlu denetim elemanları
Metin COZA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6939, Oda Sicil No:7021) ve
Arif AY’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11503, Oda Sicil No: 14395)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Hizmet Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.‘nin yapı denetim izin belgesi 05.11.2011 tarihli ve
28106 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 06.01.2010 tarihli 27454 sayılı ve
16.03.2013 tarihli 28589 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak
durdurulmuş olan, 610 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavikent Yapı Denetim Tic.Ltd.
Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 610 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6553 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/13/1-1

—————

Hizmet Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denizli ili, Buldan ilçesi, 377 ada, 5 parsel üzerindeki 610241 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 22007 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 413 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hizmet Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Süleyman KOCADAĞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10458, Oda
Sicil No:15632), Kadir SÜYÜN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6968, Oda
Sicil No:19899), Mustafa AKYIL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:13397, Oda Sicil No:15897), Bekir BAYIR (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:3503, Oda Sicil No:6110), Ahmet KÖMÜRCÜOĞLU (Makina Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9444, Oda Sicil No: 50965), Hüseyin Emre KELCİ
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77587) ve Mehmet Nuri KOLAK’ın (İnşaat
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Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66306) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Hizmet Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.‘nin yapı denetim izin belgesi 05.11.2011 tarihli ve
28106 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6554 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/14/1-1

—————

Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 983 ada, 18 parsel üzerindeki 212901 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 16408 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 478 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Mustafa PINAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 799, Oda Sicil
No:10365), Cevher KUMRAL (İnşaat Mühendisi, Proje Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5944,
Oda Sicil No:13420), Macit PALAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7663,
Oda Sicil No:17591) ve Sadettin BAYRAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:8383) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6555 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/15/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer ilçesi, 59 ada 07 parsel üzerindeki 165687 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim
elemanları İsmet AYDIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:294, Oda Sicil
No:7982) ve Ali Cem ATASOY’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65984)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 26.07.2008 tarihli 26948 sayılı,
19.06.2010 tarihli 27616 sayılı, 05.01.2011 tarihli 27806 sayılı, 29.06.2011 tarihli 27979 sayılı,
07.10.2012 tarihli 28434 ve 22.02.2012 tarihli 28212 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim
faaliyeti üç ve daha fazla süre ile geçici olarak durdurulan, ayrıca 02.10.2009 tarihli ve 27364
sayılı Resmi Gazete ilanı ile tasfiye işlemi gerçekleştirilen, 13 nolu yapı denetim izin belgesine
sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve
izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı
denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.”
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hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim
faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca
iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6556 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/16/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer ilçesi, 246 ada 1 parsel üzerindeki 125235 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, 6. maddesi ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim
İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 6556
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6557 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/17/1-1

—————

Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Gazipaşa ilçesi, 407 parsel üzerindeki 554540 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama
Yönetmeliğinin 5. maddesinin (l) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan
33316-35414 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 147 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Erol SOYDAŞ
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7796, Oda Sicil No: 10069), Şükrü
ŞENDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4292, Oda Sicil No:16025),
Adil ERKEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9798, Oda Sicil No:26925) ve
Uğur KAHRAMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68047) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 25.05.2013 tarihli ve 28657
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6558 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/18/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Elmalı ilçesi, 80 ada 10 parsel üzerindeki 262446 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama
Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim
elemanı Şevket AŞIK’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6551,Oda Sicil
No:6416) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6559 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/19/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Döşemealtı ilçesi, 1244 ada 5 parsel üzerindeki 507933 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrası ve 6. maddesinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş 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 ve
durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6560 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/20/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 6208 ada 17 parsel üzerindeki 536946 YİBF nolu (B Blok)
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrası ve 6. maddesinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
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Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6561 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/21/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 4505 ada 3 parsel üzerindeki 267071 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrası ve 6. maddesinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına
kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş 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 ve durdurma
süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6562 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/22/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 2615 ada 2 parsel üzerindeki 535803 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrası ve 6. maddesinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına
kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6563 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/23/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Döşemealtı ilçesi, 345 ada 9 parsel üzerindeki 266737 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrası ve 6. maddesinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına
kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6564 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/24/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Döşemealtı ilçesi, 1313 ada 13 parsel üzerindeki 267338 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş 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 ve durdurma
süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6565 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/25/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 6736 ada 4 parsel üzerindeki 266392 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrası ve 6. maddesinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına
kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş 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 ve durdurma
süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
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iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6566 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/26/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 12103 ada 3 parsel üzerindeki 541429 YİBF nolu (A Blok)
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrası ve 6. maddesinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş 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 ve
durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6571 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/27/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin 5.
fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen
esaslara göre yerine getirmediği anlaşılan 5889-6883 Ticaret Sicil No ile Karabük Ticaret
Odasına kayıtlı 983 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bautek Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
kuruluş ortağı Doğan Engin OTURAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
61683) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6567 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/28/1-1

—————

Bursa Uzman Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 4335 ada, 18 parsel üzerindeki 544996 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c),(g) fıkraları ve 3.maddesi ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.,6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 49818 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 272 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Bursa Uzman Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Kadri ERSAVAŞ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1859,
Oda Sicil No:924), Atilla GİRGİÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:2973, Oda Sicil No:7507), Mahmut AYDIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:1821, Oda Sicil No:1754) sorumlu denetim elemanı Yunus KERİMOĞLU’nun (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13236, Oda Sicil No:12732) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
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Bursa Uzman Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 05.05.2013 tarihli
ve 28638 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6568 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/29/1-1

—————

Bursa Uzman Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 770 ada, 4 parsel üzerindeki 618520 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.,6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 49818 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 272 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Bursa Uzman Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Kadri
ERSAVAŞ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1859, Oda Sicil
No:924), Atilla GİRGİÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2973,
Oda Sicil No:7507), Mahmut AYDIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1821,
Oda Sicil No:1754) sorumlu denetim elemanları Selçuk AFACAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:8042, Oda Sicil No:10001) ve Haydar BOZTEPE’nin (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:17014) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Bursa Uzman Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 05.05.2013 tarihli
ve 28638 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarihli ve 6569 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/30/1-1

—————

Spi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Batman İli, Merkez İlçesi, 22L-4D pafta, 440 ada, 2 parsel üzerindeki 684914 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5736 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına
kayıtlı 1080 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Spi Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı
veya yetkilisi Orhan AKTAĞ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39655), Hüseyin
OĞUZCAN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33997) sorumlu denetim elemanları Ozan
GÖKDEMİR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17711, Oda Sicil No:54734),
Erdal CANPOLAT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17708, Oda
Sicil No:65848) ve Hamza AKTAĞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:85220)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının
01.08.2013 tarihli ve 6570 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6944/31/1-1
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2013/39107

2. Yasaklama Kararı Veren

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

3’ÜNCÜ KOLORDU
KOMUTANLIĞI

İl/İlçe

İSTANBUL / Şişli

Adresi

Ayazağa Mah. Ayazağa Sok.

Tel-Faks

212 365 12 64

Posta Kodu

34398

E-Mail

-

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

-

Mehmet YURTTAPAN

Cumhuriyet Mah. Yasemin Sok.
Adresi

No: 10/A Çekmeköy / İSTANBUL

T.C. Kimlik No.

-

58267028626

Vergi Kimlik/
-

Mükellefiyet No.

İstanbul Sıvacı Boyacı ve

Kayıtlı Olduğu

İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkarlar

Ticaret/Esnaf Odası

34-580521

6. Yasaklama
Ay

-

Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Süresi

-

(6)

Yıl

7. Yasaklamanın

( )

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735
(X)

KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

7006/1-1
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Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2013/17903

2. Yasaklama Kararı Veren

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürlüğü

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.
Beyazevler Mah. Seyhan Barajı İçi
Çukurova/ADANA
01150

İl/İlçe

ADANA

Tel-Faks

0(322) 231 01 51 – 0(322) 231 21 25

E-Mail

toroslar-1@toroslaredas.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

YILMAZ ELK. İNŞ. TAAH. İTH. İHR.

MEHMET YILMAZ

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

T.C. Kimlik No:14034057374

İncilipınar mah. Nail Bilen Cad. 11 Sok.
Dülger İş Merkezi Kat: 5 No: 2

Adresi

Şehitkamil/GAZİANTEP
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

9780085504

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil

17931/18587

No.
6. Yasaklama
Süresi

Gaziantep Ticaret Odası

Ay

( )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı

a-4734

ve Kapsamı

KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair
Tezkere

1

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Ekonomi Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in
2

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in

3

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın

3

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
— Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve
Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

4

Yönetmelik
— Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

5

— Niğde Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
25

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
— Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine

25

Dair Tebliğ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

27

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

30

c - Çeşitli İlânlar

40

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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