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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE
LİSANS EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/6/2017 tarihli ve 30089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydın Adnan
Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(2) Kayıt dondurma başvuruları akademik takvimde belirtilen ders ekleme/silme tarihleri sonuna kadar yapılır. Sağlık nedeniyle yapılan kayıt dondurma başvuruları bu sürenin
dışındadır. Kayıt dondurma başvuruları yalnızca aktif eğitim yılı/yarıyılı için yapılır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/6/2017
30089
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
112/2/2018
30330
213/7/2018
30477
320/9/2018
30541 (Mükerrer)
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 92. Sayfadadır.
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde örgün
ve/veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimi ile sınavlara ilişkin usul
ve esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine 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, enstitü tarafından ilan edilen eğitim
dönemini,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Bilim Dalı (BD): Anabilim dalı içerisinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama
yapan birimini,
d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek
üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
e) DNO: Dönem not ortalamasını,
f) Enstitü: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim
veren Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
g) Enstitü Anabilim Dalı (EABD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin
5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,
ğ) Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu (EABDAK): Enstitü anabilim dalı başkanının başkanlığında ilgili anabilim dalı bünyesindeki tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,
h) Enstitü Anabilim Dalı Kurulu (EABDK): Anabilim dalı başkanının başkanlığında
varsa yardımcıları ile anabilim dalını oluşturan bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ı) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları ve enstitü
anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
i) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve EK tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
j) GNO: Genel not ortalamasını,
k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
l) Lisansüstü Eğitim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimini,
m) Özel Öğrenci: Üniversitede herhangi bir lisansüstü programa kayıtlı olmadan enstitü
anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla derse katılabilen ve öğrencilik haklarından yararlanamayan öğrenciyi,
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n) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
o) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,
ö) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,
p) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,
r) Yabancı Dil Sınavı: Yükseköğretim üst kurumları veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen sınavları,
s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Programların Açılması, Kontenjanlar, Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt
Lisansüstü programların açılması
MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlar; enstitüde açılan anabilim dalları esas alınarak
yürütülür. Bu programlar, EABDAK’nın kararı, EK’nın uygun görüşü, Senatonun kararı ve
YÖK’ün onayı ile açılır.
(2) Enstitüde, bir fakülte, bölüm ya da anabilim dalından farklı bir isim taşıyan disiplinler arası yeni bir anabilim dalı açılabilir. Disiplinler arası programların açılması; ilgili öğretim
üyesinin teklifi, EK’nın uygun görüşü, Üniversite Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğünün teklifi,
Senatonun kararı ve YÖK izni ile gerçekleşir. Disiplinler arası programın EABD başkanı, programa katkı sağlayan ilgili birim amirlerinin görüşü alınarak enstitü müdürü tarafından üç yıllığına atanır ve Rektörlüğe bilgi verilir.
(3) Lisansüstü programlar tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları şeklinde açılabilir.
(4) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle ortak lisansüstü programlar açılabilir.
Lisansüstü programların bir bölümü yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde tamamlanacak
şekilde düzenlenebilir. Bu programların açılması ve yürütülmesi ilgili mevzuat hükümleri ve
YÖK kararlarına göre gerçekleştirilir.
(5) Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın,
bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü
lisansüstü uzaktan öğretim programları EABDAK’nın teklifi, EK’nın uygun görüşü, Senatonun
önerisi ve YÖK kararı ile açılabilir.
(6) Uzaktan öğretim programlarında uygulanacak usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
(7) Enstitü bünyesinde yabancı dilde lisansüstü programlar açılabilir. Bu programlar,
YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde EABDAK’nın önerisi, EK’nın uygun görüşü,
Senatonun onayı ve YÖK kararıyla açılabilir.
Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi
MADDE 5 – (1) Enstitünün lisansüstü programlara öğrenci alıp almayacağı, kontenjan
sayıları ve başvuru koşulları ve diğer hususlar, EABDAK’nın önerisi, EK’nın kararı ve Senato
onayı ile belirlenir ve enstitünün internet sayfasından ilan edilir. Her dönem için yeni öğrenci
kontenjanları anabilim dalındaki öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınarak tespit
edilir.
(2) Lisansüstü programlara öğrenci alımı bir öğretim yılında bir veya iki defa yapılabilir.
Öğrenci alımıyla ilgili tüm işlemler, enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür.
Başvuru değerlendirme ve jürinin oluşturulması
MADDE 6 – (1) EABDK, başvuruları değerlendirmek, sınavları yapmak ve kayıt hakkı
kazanan adayları belirlemek üzere, EABD’de görev yapan üç veya beş asil ve iki yedek öğretim

Sayfa : 4

RESMÎ GAZETE

3 Mart 2019 – Sayı : 30703

üyesinden oluşan jüriyi enstitüye önerir. Jüri EYK kararı ile kesinleşir. İlgili EABD’de öğretim
üyesi sayısı yeterli değilse, en az bir jüri üyesi EABD’den olmak kaydıyla diğer üyeler başka
bir EABD’den seçilebilir.
(2) Öğrencilerden başvuru için istenen belgelerin aslı veya noter/resmî kurum onaylı
örneği kabul edilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür.
Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru, değerlendirme ve kabul
MADDE 7 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezli yüksek lisansa başvuracak adaylar,
YÖK’ün belirlediği standart puandan az olmamak koşuluyla, ALES’ten başvurduğu programın
puan türünden Senato tarafından belirlenecek standart puana sahip olmalıdırlar.
(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların, merkezi yabancı dil sınavına
veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına girmiş olduklarını belgelemeleri gerekir. Başvurulan programların özelliklerine göre yabancı dilde Senato kararı ile
bir taban puan belirlenebilir.
(3) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notu, ALES ya da eşdeğer
sınav puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u,
bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü) sınavının %20’si dikkate alınır. Yazılı ve sözlü
sınavlarının birlikte yapılması durumunda bu gruba ilişkin sonucun hesaplanmasında yazılı ve
sözlü sınav puanlarının oranları eşit alınır. Hesaplanan puana göre en az 60 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Başarı notlarının eşit olması durumunda sırasıyla ALES puanı, lisans
mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adaylar mezun oldukları üniversitenin not dönüşüm esaslarını belirten bir
belge getirmemeleri durumunda not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürme işlemi YÖK’ün
belirlediği esaslara göre yapılır.
(4) Tezli yüksek lisans sınavındaki sözlü sınav soruları raportör tarafından yazılı olarak
kaydedilir. Yazılı ve/veya sözlü sınav tutanakları tüm jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye
alınarak puanlanır, tüm jüri üyeleri tarafından imzalanır ve enstitüye gönderilir.
(5) Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen adaylar başarısız kabul edilir.
(6) Programa başvuru esnasında ALES ya da eşdeğer sınav ile yabancı dil sınavlarının
sonuçları geçerlik süresi içerisinde olmalıdır.
(7) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı ve merkezi yabancı dil sınavına girmiş olma şartı aranmaz.
(8) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralanır ve ilan edilen kontenjan
kadar öğrenci alınır. Lisans mezuniyet notunun dörtlük sistemdeki karşılığı olmayan adayların
notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.
(9) Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjan dâhilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri ilgili EABD başkanlığınca üç iş günü içerisinde enstitüye bildirilir. Kazanan adaylar ve varsa yedek adayların listesi EYK kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından
ilan edilir.
(10) Yüksek lisans programı bir yabancı dille ilgili olanların başvuru, değerlendirme
ve kabullerine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
(11) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla,
EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru, değerlendirme ve kabul esaslarıyla ilgili düzenlemeler yapılabilir.
Doktora programlarına başvuru, değerlendirme ve kabul
MADDE 8 – (1) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların, YÖK’ün belirlediği standart puandan az olmamak koşuluyla, ALES’ten başvurduğu programın puan türünden
Senato tarafından belirlenecek asgari puana sahip olmaları gerekir.
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(2) Doktora programlarına başvuran adayların, merkezi yabancı dil sınavından YÖK’ün
belirlediği asgari puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmaları gerekir. Bu puan Senato kararı ile yükseltilebilir.
(3) Adaylar doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ya da lisans derecesi ile
kabul edilebilirler.
(4) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puan olması gerekir.
(5) Programa başvuru esnasında ALES ya da eşdeğer sınav ile yabancı dil sınavlarının
sonuçları geçerlik süresi içerisinde olmalıdır.
(6) Lisans derecesiyle doktora programlarına başvuracak adayların lisans öğrenimini,
yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına başvuracak adayların tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olması gerekir.
(7) Doktora programına başvuran adayların programa kabulünde başarı notu ALES ya
da eşdeğer sınav puanının %50’si, lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si,
yabancı dil puanının %10’u, bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü) sınavının %20’si
dikkate alınır. Yazılı ve sözlü sınavların birlikte yapılması durumunda bu gruba ilişkin sonucun
hesaplanmasında yazılı ve sözlü sınav puanlarının oranları eşit alınır. Hesaplanan puana göre
en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Başarı notlarının eşit olması durumunda sırasıyla ALES puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya
öncelik tanınır.
(8) Değerlendirmede, lisans derecesiyle doktora programlarına başvuranlar için lisans
mezuniyet not ortalaması, yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına başvuranlar için
ise yüksek lisans mezuniyet not ortalaması dikkate alınır.
(9) Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen adaylar başarısız kabul edilir.
(10) Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adaylar mezun oldukları üniversitenin
not dönüşüm esaslarını belirten bir belge getirmemeleri durumunda not ortalamalarının yüzlük
sisteme dönüştürme işlemi YÖK’ün belirlediği esaslara göre yapılır.
(11) Sözlü sınav soruları raportör tarafından yazılı olarak kaydedilir. Yazılı ve/veya sözlü sınav tutanakları tüm jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye alınarak puanlanır, tüm jüri
üyeleri tarafından imzalanır ve enstitüye gönderilir.
(12) Doktora programlarına ilan edilen kontenjan dâhilinde kabul edilen öğrencilerin
listeleri ilgili EABD başkanlığınca üç gün içerisinde enstitüye bildirilir. Kazanan adayların listesi EYK kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.
(13) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla,
EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla doktora programlarına başvuru, değerlendirme ve kabul
esaslarıyla ilgili düzenlemeler yapılabilir.
Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 9 – (1) İleri düzeyde yabancı dil becerisi gerektiren lisansüstü programlar
için yabancı dil hazırlık programı konulabilir. Yabancı dil hazırlık programları EK’nın önerisi,
Senatonun kararı ve YÖK’ün onaylaması ile konulur. Bu hazırlık programı yüksek lisans veya
doktora programlarının sürelerine dahil edilmez. Bu programla ilgili usul ve esasların düzenlenmesinde Senato yetkilidir.
Bilimsel hazırlık programları
MADDE 10 – (1) Enstitünün yüksek lisans ve doktora programlarında, aşağıda belirtilen niteliklere sahip adaylara başvurduğu alanla ilgili eksikliklerini gidermek üzere bilimsel
hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar.
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b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar.
c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olanlar.
(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Belirtilen süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.
(3) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler; yüksek lisans öğrencileri için lisans
düzeyinde, doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ilgili danışmanın
teklifi, EABD’nin önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenir.
(4) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez. Ancak,
bilimsel hazırlıktaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra EABDK’nın önerisi ve
EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
(5) Bilimsel hazırlık sınıfına dahil edilen öğrenciler, bir eğitim öğretim yılı içerisinde
en çok 60 AKTS kredilik bilimsel hazırlık dersini alabilirler. Öğrenci aldığı dersleri başarmak
zorundadır.
(6) Bilimsel hazırlık programıyla ilgili devam durumu, derslerin sınavları, ders notları,
derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer eğitim-öğretim konularında Senato
yetkilidir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir
konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitüde açılmış bulunan derslere özel öğrenci statüsünde
kabul edilebilirler. Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir
statü değildir.
(2) Adaylar özel öğrenci olarak, EABD başkanlığının olumlu görüşü ve EYK’nın kararıyla kabul edilebilirler. Özel öğrencilerden EYK tarafından belirlenen miktarda katkı payı
alınır.
(3) Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler; eğitim ve öğretim etkinliklerine
katılma dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak derse devam, sınav, disiplin ve bunlara benzer yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.
(4) Özel öğrencilik statüsü, 2 yarıyıldan fazla süremez.
(5) Özel öğrencilere diploma veya derece verilmez. Ancak, özel öğrencilik statüsü sona
eren öğrenciye, aldığı dersleri veya başarı durumunu gösteren not durum belgesi düzenlenir.
(6) Lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrenciler, kabul edildikleri lisansüstü
programda alması zorunlu olan kredinin %50’sini geçmemek şartıyla başarılı oldukları dersleri
danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile saydırabilirler.
Yatay geçişle öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü/anabilim dalı veya başka bir
yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyılı
tamamlamış öğrenciler belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yoluyla kabul edilirler.
(2) Yatay geçiş koşulları ve kontenjanları EABD başkanlığının teklifi, EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenerek, eğitim-öğretim dönemi başından önce ilan edilir.
(3) Yatay geçiş için öğrenci, disiplin cezası almamış ve geldiği lisansüstü programda
aldığı derslerin tümünü başarmış olmalıdır. Bu derslere ilişkin GNO’nun bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans ve doktora programları ders başarma ortalamalarına eşit ya da daha yüksek
olmalıdır.
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(4) Yatay geçiş yapacak öğrencinin ilgili anabilim dalının asgari başvuru koşullarını
sağlamış olması gerekir.
(5) Tez aşamasında yatay geçiş yapan öğrenciler, tez önerilerine ilişkin önceki danışmanlarından feragat formu getirmemeleri durumunda geçiş yaptıkları programda yeni bir tez
önerisi hazırlamakla yükümlüdürler.
(6) Yatay geçiş başvuruları ve değerlendirme ilgili EABDAK’nın görüşü alınarak EYK
tarafından karara bağlanır.
(7) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre,
geçtiği programın program süresinden sayılır.
(8) Öğrencinin gelmiş olduğu enstitüde almış olduğu derslerin muafiyeti, kredi eşdeğerliliği ve not transfer talebi EABDAK bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilir. Ders muafiyetleri, komisyonun önerisi ve EABDAK’nın görüşü ile EYK tarafından
kararlaştırılır. Komisyon gerektiğinde öğrencinin ilgili programa intibakı için ek ders/dersler
almasını önerebilir.
Öğrenci değişimi
MADDE 13 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde Üniversite ile yurt içi veya yurt
dışı yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişim programları düzenlenebilir. Değişim
programları ilgili mevzuat hükümleri, ikili anlaşmalar, YÖK ve Senato kararlarına göre yürütülür.
(2) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar, programın öğrenim süresinden sayılır.
(3) Değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarında alınan ders ve
diğer öğretim faaliyetlerinin, öğrencinin programındaki derslere eşdeğerliği EABD başkanlığının teklifi ile EYK tarafından karara bağlanır. Değişim programlarında alınan notların Üniversite not sistemine çevrilmesi YÖK’ün belirlediği esaslara göre yapılır.
Eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin
kabulü
MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında
yapmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul
ve esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından belirlenir.
Lisansüstü programlar arası geçiş
MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrenci, yüksek lisans
GNO’sunun en az 3.00 olması ve lisans sonrası doktora programına kabul koşullarını sağlaması
durumunda, aynı anabilim dalında lisans sonrası doktora programına geçmek için başvurabilir.
(2) Lisans sonrası doktora programından aynı anabilim dalında tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen bir öğrenci, eğer doktora programında geçirmiş olduğu süre de sayıldığında geçmek istediği programı tamamlamasına yetecek kadar süresi var ise, ilgili tezli yüksek lisans programına geçmek üzere başvurabilir.
(3) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.
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(5) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş bir kez yapılabilir.
(7) Geçiş başvuruları anabilim dalı başkanlıklarına yapılır. Geçiş başvuruları EABDK’nın
önerisiyle EYK tarafından karara bağlanır.
(8) Aynı anabilim dalındaki programlar arasındaki geçişlerde, önceki programda geçirilmiş süreler, yeni programdaki sürelere sayılır. Önceki programda alınmış tüm dersler
EABDK’nın önerisi ve EYK kararıyla notları ile birlikte yeni programa transfer edilir.
Eğitim-öğretime ilişkin genel esaslar derslerin açılması ve yürütülmesi
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlarda yeni açılacak ve/veya kaldırılacak dersler
ile bunların kredileri, saatleri, içerikleri, okutulacağı yarıyıllar ve genel ders planları,
EABDK’nın önerisi üzerine Mayıs ayı içerisinde EK’nın kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
(2) Enstitü anabilim dalında bir yarıyılda okutulacak dersler ve dersleri verecek öğretim
üyelerinin görevlendirilmeleri, EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile gerçekleşir.
(3) Fakültelerin bölümlerinde kadrolu öğretim üyeleri, ilgili anabilim dalının doğal öğretim üyeleridir. Üniversitenin fakülteleri dışında yüksekokullar, araştırma merkezleri ve meslek yüksekokulları gibi birimlerindeki kadrolu öğretim üyeleri, başvurmaları durumunda doktora yeterlilik veya doçentlik alanlarına bağlı olarak EABDAK’nın olumlu görüşü ve EYK kararı ile ilgili anabilim dalı bünyesinde ders açabilirler.
(4) Lisansüstü programlarda öğretim üyeleri bir yarıyılda en fazla 3 ders açabilir. Dönem projesi, seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmaları bu derslerden sayılmaz.
(5) Anabilim dalı müfredatında bulunan derslerden en az birinin 20/4/2016 tarihli ve
29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin
34 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen konuları içermesi gerekir. İlgili yönetmelikte
tanımlanan dersin yüksek lisans eğitiminde alınması zorunludur. Doktora programında bulunan
bir öğrenci belirtilen dersi yüksek lisans programında almamış ise bu dersi almakla yükümlüdür.
(6) Lisans ve lisansüstü programlarda aynı ad ve/veya içerikte ders açılamaz.
(7) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya
hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Bu derslerin yürütülmesinde usul ve
esaslar ilgili mevzuat ve Senato kararları geçerlidir.
(8) Lisansüstü programlarda öğrencilerin başarılı olduğu ders sayısının yarısından fazlası aynı öğretim üyesinden olamaz. Uzmanlık alan dersi, seminer, tez ile Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen dersler bu sınırlamaya dâhil edilmez.
(9) Öğrenciler her yarıyılda açılan dersler arasından seçtikleri dersleri danışmanlarına
onaylatmaları ve kayıt yaptırmaları gerekir. Seçilen bu dersler akademik takvimde belirtilen
süreler dahilinde danışman onayı ile değiştirilebilir.
(10) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri tekrarlamak zorundadır. Başarısız olunan
dersin programdan kaldırılması ya da takip eden dönemde açılmaması durumunda, danışmanın
teklifi, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararı ile başka bir ders alınabilir.
(11) Uzmanlık alan dersleri öğrenci danışmanları tarafından açılır. Uzmanlık alan dersine ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.
Öğretim dili
MADDE 17 – (1) Öğretim dili Türkçedir. Ancak, EABDAK’nın teklifi, EK’nın önerisi,
Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile derslerin bir kısmı veya hepsi belirlenen bir yabancı

3 Mart 2019 – Sayı : 30703

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 9

dilde yürütülen programlar açılabilir. Ayrıca açılmış olan programlarda, EABDK’nın önerisi,
EK’nın kararı ve Senatonun onayıyla, bir yabancı dilde yürütülecek dersler konulabilir. Tezlerin
yazım dili Türkçedir. Eğitim dili Türkçe olan programlarda, öğrencinin teklifi, danışmanın ve
EABD başkanının önerisi ve EYK’nın onayı ile tezin yabancı dilde yazılmasına karar verilebilir.
(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi ve tezlerin yabancı dilde
hazırlanabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamaları gerekir.
Ders saydırma
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş veya daha önceki lisansüstü
programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre
eksiltme koşulları, danışmanın teklifi, EABDK’nın uygun görüşü ile EYK tarafından karara
bağlanır. Krediden saydırılacak derslerin toplam kredisi, öğrencilerin devam etmekte oldukları
programda alması zorunlu olan ulusal kredi toplamının yarısını geçemez.
(2) Aynı anabilim dalında açık olan tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora
programları arasındaki geçişte başarılı olunan derslerin tamamından muaf olunabilir.
(3) Ders muafiyeti talepleri, her yarıyılın başlangıcında akademik takvimde belirtilen
süreler içerisinde yapılır.
Bir alt programdan ders alma
MADDE 19 – (1) Lisans programında almamış olmak şartıyla tezli yüksek lisans öğrencileri en fazla iki dersi, tezsiz yüksek lisans öğrencileri en fazla üç dersi danışmanın onayı
ile Üniversite lisans programlarındaki derslerden seçebilir. Seçilen derslerdeki başarı notu bu
Yönetmelikte lisansüstü programlar için tanımlanan ders başarma koşullarını sağlamalıdır.
Diğer programlardan ders alma
MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrencisi, danışmanının ve EABD başkanının önerisi ve
EYK’nın kararıyla, kayıtlı olduğu programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki
diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden alabilir. Ancak, bu derslerin toplamı yüksek lisans programında iki, doktora programlarında ise
yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için dördü geçemez.
Devam zorunluluğu
MADDE 21 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları programlarda teorik derslerin %70’ine,
uygulamalı derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez. Devamsızlık nedeniyle tekrar alınan dersler için devam
şartı aranır; başarısızlık nedeniyle tekrarlanan dersler için devam şartı aranmaz.
Sınavlar ve ders başarı notu
MADDE 22 – (1) Sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı olmak üzere iki
türdür.
(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı; o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Sınav
biçimi, yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir.
Dersin niteliğine göre, ödev ve benzeri çalışmalar da dönem sonu sınavı yerine sayılabilir. Yarıyıl sonu sınavına girmeye hakkı olduğu halde girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.
(3) Tez çalışması, uzmanlık alan dersi, seminer ve dönem projesi dersleri için dönem
sonu sınavı şartı aranmaz.
(4) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, yarıyıl
sonu sınavı ile belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten başarı notu
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olarak yüksek lisansta en az CC (70), doktorada en az CB (75) alması gerekir. 100 üzerinden
alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde dönüştürülür:
Tablo 1. Not dönüşüm tablosu
Tam puan 100
esasına göre
Harf
Tam puan 4,00
alınan not
Notu
esasına göre katsayı
90-100
AA
4,0
85-89
BA
3,5
80-84
BB
3,0
75-79
CB
2,5
70-74
CC
2,0
60-69
DC
1,5
50-59
DD
1,0
40-49
FD
0,5
0-39
FF
0,0
Devamsız
NA
--Geçer/Başarılı
G
--Kalır/Başarısız
K
--(5) Lisansüstü programlarda; herhangi bir dersin yarıyıl sonu sınavında başarısız olan
öğrenci, bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavında başarılı olan öğrencinin sınav notu
yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer.
(6) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez.
Sınav sonuçlarına itiraz ve maddi hata
MADDE 23 – (1) İlan edilen ders notları ile ilgili bir maddi hatanın öğretim üyesi tarafından fark edilmesi durumunda notların açıklandığı tarihten itibaren onbeş gün içerisinde
öğretim üyesinin yazılı beyanı üzerine hata düzeltilir. Bu süre geçtikten sonra hatanın düzeltilmesi EYK kararıyla gerçekleşir.
(2) Öğrenciler sınav sonuçlarına ilişkin maddi hata itirazlarını, sınav sonuçlarının ilan
edilmesinden sonra yedi gün içinde EABD yazılı olarak yaparlar. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan itirazlar değerlendirilmez. Maddi hatalarla ilgili EABD başkanı ilgili öğretim üyesinin
görüşünü alır. İtiraz sonucu EABD kararı ile kesinleşir.
(3) EABDK’nın maddi hata ile ilgili verdiği karara itiraz yedi gün içerisinde enstitüye
yapılabilir. Bu tür itirazlar için EYK tarafından dersin öğretim üyesinin de bulunduğu varsa ilgili bilim dalı öğretim üyeleri arasından yeterli sayı sağlanamadığı zaman da ilgili anabilim
dallarındaki öğretim üyeleri ile üç kişilik komisyon oluşturulur. Komisyon üyeleri sınav kâğıdını inceler ve düzenledikleri raporu enstitü müdürlüğüne sunarlar. Sonuç EYK tarafından karara bağlanır.
Not ortalamaları ve yükseltilmesi
MADDE 24 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda DNO ve GNO ile
belirlenir. Öğrencinin bir yarıyılda aldığı uzmanlık alan dersi, danışmanlık, seminer, tez önerisi,
doktora yeterlik sınavı, tez ve projesi çalışması hariç tüm derslerden aldığı ağırlıklı puanı,
dersin AKTS kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı sonucunda hesaplanır. Bu işlem, bir
dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm
dersler için yapılırsa GNO elde edilir. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak
gösterilir.
(2) Dönem projesi, tez çalışması, seminer ve uzmanlık alan dersleri G/K (Geçer/Kalır)
şeklinde gösterilir.
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(3) Öğrenciler, GNO’yu yükseltmek amacıyla başarılı olunan dersleri tekrar alabilirler.
Tekrarlanacak derslerle ilgili başvuru, ders kayıtları süresi içinde öğrencinin dilekçesi, danışman onayı ve EABD başkanlığının teklifi ile EYK tarafından karara bağlanır. Öğrencinin not
ortalamasının hesaplanmasında herhangi bir dersten en son alınan ders notu dikkate alınır.
(4) GNO’nun yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son not geçerlidir.
Disiplin
MADDE 25 – (1) Lisansüstü öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine göre yürütülür.
Kayıt silme ve ilişik kesme
MADDE 26 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile enstitü
müdürlüğüne başvurur. Kayıt, EYK kararıyla silinir.
(2) Üniversiteden Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre çıkarma cezası alan öğrenciler ile başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin
kayıtları silinir.
(3) Öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediği sonradan anlaşılan, sundukları
belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış, eksik olduğu belirlenen veya belgelerinde tahrifat
olduğu anlaşılan öğrencilerin enstitüden ilişiği kesilir.
(4) Kayıtları silinen öğrencilerin ödenmiş olan harç ve kayıt ücretleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.
Kayıt dondurma
MADDE 27 – (1) Öğrenciler; haklı ve geçerli mazeretleri ile askerlik veya eğitim ve
öğretimlerine katkıda bulunacak burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması halinde, danışmanın ve ilgili EABD başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle EYK kararıyla eğitim
süreleri boyunca yüksek lisans öğrencileri en çok iki yarıyıl, doktora programı öğrencileri en
çok dört yarıyıl kayıt dondurabilir.
(2) Kaydı dondurulan öğrenciler ilgili yılda/yarıyılda sınavlara giremez. Kayıt dondurulan yıl/yarıyıl öğrenim süresinden sayılmaz.
(3) Kayıt dondurma istekleri, nedenleri ve kanıtlayıcı belgeleri ile birlikte, akademik
takvimde kayıt yenileme işlemlerinin bitiminden itibaren devamsızlık sınırları içerisinde ilgili
EABD’ye yapılır, EYK tarafından karara bağlanır. Sağlık raporu ile belgelendirilmek kaydıyla
öğrencinin kendisinin, anne-babasının, eş ve çocuğunun uzayan hastalığı veya ölümü, 2547
sayılı Kanun hükümlerince yükseköğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla
öğrenime YÖK tarafından ara verilmiş olması, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet, askerlik
tecilinin kaldırılması ve tecil hakkının kaybolması gibi önceden kestirilemeyen-bilinmeyen nedenlerle yarıyıl içinde de kayıt dondurulabilir. Bu durumda olanların, olayların meydana gelişini
izleyen on beş günlük süre içinde başvurularını yapmaları zorunludur. Başvurular EYK tarafından karara bağlanır.
(4) Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş olanlar birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek isterlerse, bir dilekçe ile EABD’ye başvuruda bulunurlar. Başvuru, EYK
tarafından karara bağlanır. Kayıt dondurma süresinin sonunda, öğrenciler normal kayıt yaptırma
döneminde kayıtlarını yaptırarak öğrenciliğe devam ederler.
Katkı payı, öğrenim ücreti ve kayıt yenileme
MADDE 28 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarında,
akademik takvimde belirtilen tarihler arasında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen katkı payı ve/veya öğrenim
ücretini ödemek ve kayıt yenilemekle yükümlüdürler.
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(2) Katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez, o yarıyıl ders
seçemezler, sınavlara giremezler. Katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine not çizelgesi,
öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez. Bu öğrenciler öğrencilik
haklarından faydalanamazlar. Bu şekilde kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.
(3) Kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde yapmayan öğrencilerden belgelenebilir mazereti bulunanların, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla, katkı payı ve/veya öğrenim
ücretini dönem başında yatırmış olanların beşinci hafta sonuna kadar ders kayıt işlemlerinin
yapılıp yapılmamasına EYK karar verir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel esaslar
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma
yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi
getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.
(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 ulusal krediden ve 60 AKTS kredisinden
az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere en az
120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer ve tez çalışmasının ulusal kredisi olmayıp geçer veya
kalır olarak değerlendirilir. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve semineri, 60
AKTS kredisi ise tez çalışmasını içerir.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile
diğer enstitülerde ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de en
fazla iki ders seçilebilir.
Süre
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.
(2) Öğrenci, tezli yüksek lisans programını ilgili EABDK’nın gerekçeli önerisi ve
EYK’nın kararı ile en az iki yarıyıl tez çalışması yürütmek koşuluyla üç yarıyılda tamamlayabilir.
(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(4) Azami süre içinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen
öğrencinin enstitüden ilişiği kesilir.
Danışman atanması, danışman değişikliği
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında, EABDAK her öğrenci için öğrencinin çalışmak istediği alan ve danışman tercihini ve öğretim üyelerinin danışmanlık yüklerini
de dikkate alarak Üniversitenin kadrosundaki öğretim üyeleri arasından enstitüye danışman
önerir. Danışmanlıklar EYK kararı ile kesinleşir.
(2) Atanacak danışmanların öncelikle EABD kadrosunda bulunan ve en az iki yarıyıl
lisans/yüksek lisans programlarında ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından belirlenir. Belirtilen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde danışman, Üniversitenin kadrosunda veya diğer üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir.
(3) EABD her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç
birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye bildirir.
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(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak
olan ikinci tez danışmanı, birinci danışmanın görüşü, EABDK’nın önerisi ve EYK kararı ile
Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı önerisi en erken tez önerisi ile birlikte eşzamanlı olarak yapılabilir. İkinci tez danışmanına danışmanlık ücreti ödenmez.
(5) Öğrencinin ya da danışman öğretim üyesinin gerekçeli talebiyle bir öğrencinin danışmanı, EABDK’nın önerisi ve EYK onayı ile değiştirilebilir.
(6) Emeklilik veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yaparak Üniversiteden ayrılan öğretim üyesinin devam eden danışmanlığı, öğrencinin isteği EABDK’nın önerisi ve EYK
tarafından uygun görülmesi durumunda lisansüstü eğitim süreci tamamlanıncaya kadar devam
edebilir.
(7) Danışmanın altı aydan daha fazla yurt dışında görevlendirilmesi durumunda öğrenciye EABDK’nın önerisi EYK kararı ile yeni bir danışman atanır. Tezini altı ay içerisinde bitirebilecek öğrenciler için danışmanın bu süre içerisinde tezin bitirileceğini taahhüt etmesi durumunda yeni bir danışman ataması yapılmayabilir.
(8) Bir öğretim üyesinin danışman olarak atanabilmesine yönelik EK’nın önerisi ve Senato kararı ile asgari koşullar belirlenebilir.
Yüksek lisans tez önerisi
MADDE 32 – (1) Öğrenci derslerini tamamladıktan sonra danışmanı ile belirlediği tez
konusunu tez öneri formuna yazarak EABD başkanlığına teslim etmesi gerekir. EABDAK kararı ile enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.
(2) Tez önerisinin EK’nın belirlediği kurallara uygun olarak hazırlanması gerekir. Etik
Kurulu Raporu’nun gerekli olduğu durumlarda tez önerisi ile birlikte enstitüye sunulması zorunludur.
(3) Tez önerisi değişikliği için; değişikliğin gerekçesi ile birlikte danışmanın onayını
taşıyan yeni tez öneri formu EABD başkanlığına teslim edilir. EABDAK kararı ile enstitüye
iletilen tez önerisi değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.
Tezli yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci tezini Senato
tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Öğrencinin tez savunma sınavına alınabilmesi için, programın gerektirdiği zorunlu
dersleri başarıyla tamamlaması, asgari kredi koşullarını sağlaması gerekir.
(3) Öğrenci tez konusunu önerdikten ya da değiştirdikten sonra azami süreleri aşmamak
kaydıyla en erken takip eden dönemin sonunda tez savunmasına girebilir.
(4) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışmanın, enstitü yazım kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte EABDAK kararıyla belirlenmiş olan tez jüri önerisini, tez nüshalarını ve intihal yazılım programı raporunu EABD başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Enstitü, söz konusu tezi ve teze ilişkin intihal yazılım
programı raporunu jüri üyelerine gönderir. Teze ilişkin kabul edilebilir benzerlik oranları Senato
tarafından karara bağlanır. Senato tarafından belirlenen kabul edilebilir benzerlik oranları dışında, jüri tarafından saptanan intihal varsa jüri üyeleri gerekçesi ile birlikte karar verilmek
üzere raporlarını EYK’ya gönderir.
(5) Yüksek lisans tez jürisi ile sınav tarihi, yeri ve saati danışman ve ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de
diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin
üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Yüksek lisans tez jürisi
oluşturulurken biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye de görevlendirilir.
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(6) Jüri üyeleri EYK’nın belirlediği yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına
alırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunumu ve soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi tez
savunması dahil olmak üzere en az 45 en çok 90 dakikadır. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda
yapılır. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri üyelerinin kişisel raporları, tez
savunma sınav tutanak formu ve varsa diğer sınav evrakları ile EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir.
(7) Geçerli bir mazeret nedeniyle EYK tarafından belirlenen tarihte jürinin toplanamaması veya adayın sınava katılamaması halinde, danışman tarafından toplanamama nedenlerini
ilgili EABD başkanlığına, EABD başkanlığı da aynı gün yazılı olarak enstitüye bildirir. EABD
yeni sınav tarihini, sınavın yapılmadığı tarihi izleyen on beş günlük süreyi geçmemek üzere
enstitüye bildirir. Yeni sınav tarihi EYK tarafından karara bağlanır. Kabul edilebilir mazereti
olmaksızın sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.
(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. İkinci sınavla ilgili yer, tarih ve saat, danışmanın
müracaatı, EABD başkanlığının teklifi ile EYK tarafından karara bağlanır. Bu savunma sonunda da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, dönem projesi ve benzeri koşulları yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.
Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 34 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları
sağlamak şartıyla, tezinin istenilen sayıda ciltlenmiş ve dijital kopyasıyla birlikte YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine
tezli yüksek lisans diploması verilir.
(2) EYK, istenmesi durumunda teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları belirtilen süreler içerisinde yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
geçici mezuniyet belgesini ve diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve
azami süresinin dolması durumunda enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Öğrencinin mezun olabilmesi için tezinden üretilmiş bir yayının (Makale, Bildiri,
Kitap, Kitap bölümü) başvuru belgesini ya da yayının tam metnini enstitüye teslim etmesi gerekir.
(4) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı yer alır.
(5) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir.
(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Genel esaslar
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bir mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 ulusal krediden ve 60 AKTS kredisinden
az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesinin
alındığı yarıyılda dönem projesi için kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesinin ulusal kredisi olmayıp kapsamı ve diğer koşulları
Senato tarafından belirlenir.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretim ve/veya uzaktan eğitim olarak yürütülebilir. Uzaktan eğitim lisansüstü programları Senato tarafından belirlenen esaslara göre
yürütülür.
Süre
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Danışman atanması
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında danışman ataması, en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar öğrencinin çalışma alanı dikkate alınarak öğrencinin talebi, EABDK’nın
önerisiyle EYK tarafından yapılır. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD başkanı veya
görevlendireceği bir öğretim üyesi yürütür.
(2) Danışman değişikliği, öğrencinin ya da danışmanın talebi, EABDK’nın önerisiyle
EYK tarafından karara bağlanır.
(3) Üniversitedeki görevinden emeklilik veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş
yaparak ayrılan öğretim üyesinin başlamış olan danışmanlığı, öğrencinin talebi EABDK’nın
önerisi ve EYK tarafından uygun görülmesi durumunda süreç tamamlanıncaya kadar devam
edebilir.
Başarı denetlemesi
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin ders başarı notlarının ve GNO’larının en az 2.00 (CC) olması gerekir. GNO 2.00’dan az olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin, dönem projesinden başarılı olabilmesi
için danışmanı tarafından onaylanmış dönem projesini istenilen sayıda ciltli ve dijital kopyasını
akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar enstitüye
teslim etmiş olması gerekir.
Diploma
MADDE 39 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve istenilen sayıda dönem projesini basılı ve dijital ortamda enstitüye teslim eden öğrenciye tezsiz yüksek
lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu
EABD programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı
Genel esaslar
MADDE 40 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama özelliklerinden en az birini taşıması gerekir.
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(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az
yedi ders, biri yeterlik sınavından önce olmak üzere iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi
ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, biri yeterlik sınavından önce alınmak üzere
iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur.
(3) Doktora programlarında EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders
seçilebilir.
(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Yüksek lisans eğitimi
sırasında alınmış olan dersler de doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Süre
MADDE 41 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek
lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli ders kredi yükü, dönem projesi ve benzeri diğer
şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Danışman atanması, danışman değişikliği
MADDE 42 – (1) Doktora programında tez danışmanı ataması, öğrencinin çalışmak
istediği alanı, danışman tercihini ve öğretim üyelerinin danışman yükleri de dikkate alınarak
EABDAK önerisi ve EYK kararı ile en geç birinci yarıyılın sonuna kadar yapılır.
(2) Doktora tez danışmanı, Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp ve Veteriner Fakülteleri anabilim dalları hariç en az bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlatmış olmak koşulu ile öncelikle EABD’de görev yapan öğretim üyeleri arasından ya da ihtiyaç duyulması halinde, Üniversitenin diğer öğretim üyeleri veya diğer üniversitelerin öğretim üyeleri arasından seçilir.
Bir öğretim üyesinin danışman olarak atanabilmesine yönelik EK’nın önerisi ve Senato kararı
ile asgari koşullar belirlenebilir.
(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda ikinci
tez danışmanı, birinci danışmanın görüşü, EABDK’nın önerisi ve EYK kararı ile Üniversite
kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
(4) İkinci tez danışmanı önerisi en erken tez önerisi ile birlikte eşzamanlı olarak yapılabilir. İkinci tez danışmanına danışmanlık ücreti ödenmez.
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(5) Bir öğrencinin danışmanı, öğrencinin veya danışman öğretim üyesinin talebi doğrultusunda, EABDK’nın gerekçeli önerisi ve EYK’nın onayı ile değiştirilebilir.
(6) Üniversitedeki görevinden emeklilik veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş
yaparak ayrılan öğretim üyesinin başlamış olan danışmanlığı, öğrencinin isteği EABDK’nın
önerisi ve EYK tarafından uygun görülmesi durumunda süreç tamamlanıncaya kadar devam
edebilir.
(7) Danışmanın altı aydan daha fazla yurt dışında görevlendirilmesi durumunda öğrenciye EABDK’nın önerisi, EYK kararı ile yeni bir danışman atanır. Tezini altı ay içerisinde bitirebilecek öğrenciler için danışmanın bu süre içerisinde tezin bitirileceğini taahhüt etmesi durumunda yeni bir danışman ataması yapılmayabilir.
Doktora yeterlik sınavı ve sınav jürisi
MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin bilimsel düşünme becerisi, bilimsel yöntemleri özümseme seviyesi, bağımsız bir araştırmayı yürütebilmesine yönelik temel konular
ve kavramlar ile doktora yaptığı anabilim dalıyla ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi
olup olmadığının ölçülmesi amacıyla yapılır. Bir öğrenci güz ve bahar dönemleri sonunda olmak üzere bir yılda en fazla iki yeterlik sınavına girebilir.
(2) Yeterlik sınavına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci
yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar
girmek zorundadır. Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.
(3) Yeterlik sınavları, EABD başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Yeterlik komitesi;
farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri
kurar ve sınav tarihini belirler. Öğrenciler yeterlik sınavına yılda iki kez Enstitünün belirlediği
akademik takvimde belirtilen tarihler arasında girer. Enstitünün belirlediği tarihler arasında
öğrencinin yeterlik sınavına gireceği tarih danışman tarafından doktora yeterlik komitesine
önerilir. EABD başkanlığı, doktora yeterlik komitesi tarafından belirlenen sınav jürisini, sınav
yerini ve tarihini sınavdan yirmi gün önce enstitü müdürlüğüne bildirir.
(4) Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim
üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın
oy hakkının olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavları öğretim
elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.
(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda
başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Öğrencinin her bir bölümden 100 üzerinden en az 75
puan alması zorunludur. Yazılı veya sözlü sınavların herhangi birinden başarısız olan öğrenci,
yeterlik sınavından başarısız sayılır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri
üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, EABD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden
bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavında başarılı olan bir öğrenciye, öğrenci ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan
ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak
zorundadır.
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(8) EYK tarafından belirlenen tarihte jürinin geçerli bir mazereti nedeniyle toplanamaması veya adayın sınava katılamaması durumunda, jürinin toplanamama nedenleri danışman
tarafından EABD başkanlığına, EABD başkanlığı da aynı gün yazılı olarak enstitüye bildirir.
EABD yeni sınav tarihini sınavın yapılmadığı tarihi izleyen on beş günlük süreyi geçmemek
üzere enstitüye bildirir. Yeni sınav tarihi EYK tarafından karara bağlanır.
Tez izleme komitesi
MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. Anabilim dalı dışından yer alacak üye
özellikle tez konusuna yakın öğretim üyesi olmalıdır. İkinci danışman dilerse komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir, ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli
teklifi, EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması ve tez izleme toplantıları
MADDE 45 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; en geç altı
ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını içeren tez önerisini tez
izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya
ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD başkanlığınca izleyen üç gün içinde enstitüye
tutanakla bildirilir. Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanını değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi
savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık
ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin ilgili dönemdeki tezine ilişkin çalışmaları, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir
ve üç gün içerisinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(6) Tez çalışması aşamasında konu ve/veya ad değişikliği söz konusu olması halinde
tez izleme komitesinin önerisi ile yeni tez konusu ve/veya adı ilgili form doldurularak EABDK
teklifiyle enstitüye sunulur ve EYK tarafından karara bağlanır.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 46 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini Senato tarafından kabul
edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Öğrencinin tezinin sonuçlandırılabilmesi için asgari kredi koşullarını sağlaması, en
az dört tez izleme komitesi raporu sunması ve bunlardan başarılı olması gerekir.
(3) Doktora tezinin savunulmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
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ilişkin görüşünü, intihal raporunu, tezin bir kopyasını ve tez jürisi atama formunu EABD başkanlığı aracılığı ile enstitüye iletir. Enstitü, tezi ve teze ilişkin intihal raporunu jüri üyelerine
gönderir. Teze ilişkin kabul edilebilir benzerlik oranları Senato tarafından karara bağlanır. Senato tarafından belirlenen kabul edilebilir benzerlik oranları dışında, jüri tarafından saptanan
intihal varsa jüri üyeleri gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere raporlarını EYK’ya gönderirler.
(4) Doktora tez jürisi, danışman ve EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi diğer
yükseköğretim kurumlarından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığına ilişkin kararı EYK verir. Danışmanın oy hakkı olmaması
durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir. Doktora tez jürisinde biri diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere
iki yedek üye de belirlenir.
(5) Tez savunma sınav tarihi ve saati ile sınavın yapılacağı yer; danışman teklifi,
EABD’nin önerisi ile EYK tarafından belirlenir. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 60, en çok 90 dakikadır.
Tez savunma sınavları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan
dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında, olumsuz oy kullanan üye
ya da üyeler gerekçelerini tutanağa eklemek zorundadır. Bu karar, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini
aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir.
(8) Geçerli bir mazeret nedeniyle EYK tarafından belirlenen tarihte jürinin toplanamaması veya adayın sınava katılamaması halinde, danışman tarafından sınavın yapılamama gerekçesi ve yeni sınavın tarih, yer ve saati EABD başkanlığına ve EABD başkanlığı tarafından
da aynı gün içerisinde yazılı olarak enstitüye bildirilir. Yeni sınavın tarih, yer ve saati EYK tarafından karara bağlanır. Yeni sınav tarihinin sınavın yapılamadığı tarihi izleyen on beş günlük
süreyi geçemez.
(9) Sınav esnasında jürinin ortak kararı ile tezin adında değişiklik yapılabilir.
Doktora diploması
MADDE 47 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları
sağlamak şartıyla, doktora tezini istenen sayıda dijital ve basılı kopyasını ve YÖK tarafından
istenen belge ve dokümanları tamamlayarak tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eder.
(2) EYK, istenmesi durumunda teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesini
ve diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Öğrencinin mezun olabilmesi ve diplomasını alabilmesi için;
a) Doktora eğitimi boyunca bir adet tam metin makale yayımlamış ya da kabul belgesini
almış olması,
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b) Doktora tezinden üretilen makalenin yayınlanmak üzere uluslararası indekslerde taranan bir dergiye başvurusunun yapıldığını belgelendirmesi,
gerekir.
(4) Tezi şekil yönünden uygun bulunan ve diğer koşulları yerine getiren doktora öğrencisine doktora diploması verilir.
(5) Doktora öğrencisinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir.
(6) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
(7) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e
gönderilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Aynı anda birden fazla programa kayıt
MADDE 48 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü
programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
100/2000 ve benzeri programlar
MADDE 49 – (1) YÖK tarafından belirlenen öncelikli alanlarda doktoralı insan kaynağı
ihtiyacının karşılanması amacıyla oluşturulan 100/2000 gibi özel programların yürütülmesinde
ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve YÖK kararları uygulanır.
Tebligat
MADDE 50 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitünün internet sayfasında yapılan ilanlar ile lisansüstü öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılan bildirimler
öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen posta
veya elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir. Yanlış veya eksik adres bildiren
veya adres değişikliklerini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, enstitüde kayıtlı adresine tebligat
yapılması hâlinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.
(2) Güzel sanatlar alanında yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarının yürütülmesinde diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.
Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce birden fazla lisansüstü
programa kayıtlı olanlarla ilgili 48 inci madde hükümleri uygulanmaz.
(2) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce doktora programına kayıtlı olanlara 47 nci
maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanmaz.
(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
(4) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce kayıt yaptıran lisansüstü öğrencileri
için azami süreler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından itibaren başlar.
Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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Işık Üniversitesinden:
IŞIK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL VE
KREDİ TRANSFERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin
Işık Üniversitesindeki fakülte, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokulu
bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki
eşdeğer diploma programlarından Işık Üniversitesine yatay geçiş ile çift anadal, yandal ve yükseköğretim kurumları arasında kredi aktarımında uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Işık Üniversitesindeki ön lisans ve lisans düzeyindeki
diploma programları arasındaki her türlü yatay geçişleri, çift anadal, yandal programları ve
kredi aktarımı ve kurumlar arası yatay geçişe ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çift anadal programı (ÇAP): Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin
Işık Üniversitesinin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma
alabilmesini sağlayan programı,
b) Değişim programı: Yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu ile Işık Üniversitesi arasında düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin
kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim görmelerini ve birinden alınan derslerin diğer yükseköğretim kurumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı,
c) Diploma programı: Fakülte, meslek yüksekokulu veya bölümlerin belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere ön lisans veya lisans diploması düzenlenen yükseköğretim programlarını,
ç) Düzey: Ön lisans veya lisans diploma programlarından her birini,
d) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya Üniversitenin ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
e) Farklı Puan Türü: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sisteminde yükseköğretim programlarına yerleştirmede kullanılan puanların hesaplanmasında kullanılan testler dikkate alınarak 2010
yılından itibaren SAY Puan Türü (YGS -1 ile YGS -2), SÖZ Puan Türü (YGS -3 ile YGS -4), EA
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Puan Türü (YGS -5 ile YGS -6), Matematik –Fen (MF) Puan Türü, Türkçe – Matematik (TM)
Puan Türü, Türkçe – Sosyal (TS) Puan Türü, Yabancı Dil (DİL) Puan Türü olmak üzere yedi
puan türünü; 2009 yılı ve öncesinde ise EA-1, SAY-1, SÖZ-1, EA-2, SAY-2, SÖZ-2 ve DİL olmak üzere yedi puan türünü ve bu puan türlerinden SAY-1 SAY Puan Türüne, SÖZ-1 SÖZ Puan
Türüne, EA-1 EA Puan Türüne, SAY-2 Matematik –Fen Puan Türüne, EA-2 Türkçe – Matematik Puan Türüne, SÖZ-2 Türkçe- Sosyal Puan Türüne, DİL ise Yabancı Dil Puan Türüne
karşılığını ya da yükseköğretim kurulu tarafından tanımlanacak güncel farklı puan türlerini,
f) Genel not ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme
kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,
g) İlgili yönetim kurulu: Üniversitedeki fakültelerde fakülte yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
ğ) İntibak programı: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş yapılan diploma programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan
oluşan programı,
h) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
ı) Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversite içindeki aynı düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini,
i) Kurumlar arası yatay geçiş: Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar
tarafından bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından aynı düzeyde
başka bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından kurulan bağımsız meslek yüksekokullarından Üniversiteye yapılan geçişi,
j) Meslek Yüksekokulu: Işık Üniversitesinin Meslek Yüksekokulu ya da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu,
k) Not çizelgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının
topluca yazıldığı belgeyi,
l) Ortak program: Fakülte, sağlık hizmetleri veya meslek yüksekokuluna kabul edilen
öğrencilerin ön lisans veya lisans derecesi verilen bir diploma programına geçmeden önce aynı
Üniversitede aldıkları derslerden oluşan programı,
m) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda
eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi,
n) Rektörlük: Işık Üniversitesi Rektörlüğünü,
o) Senato: Işık Üniversitesi Senatosunu,
ö) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,
p) Uluslararası ortak diploma programı: Yükseköğretim kurumlarının yurt dışındaki
yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans veya lisans diploması veren programlarında yürüttükleri uluslararası ortak eğitim ve öğretim programını,
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r) Üniversite: Işık Üniversitesini,
s) Yandal programı (YAP): Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları
taşıması kaydıyla, Üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya
yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,
ş) Yatay geçiş: Üniversitede kayıtlı olan öğrencinin bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,
t) Yükseköğretim öğrenci veri tabanı (YÖKSİS): Yükseköğretim Kurulu bünyesinde
tüm yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenim gören öğrencilerin bilgilerinin tutulduğu merkezi veri tabanını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
Kontenjan
MADDE 5 – (1) Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya Üniversite içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları
çerçevesinde geçiş yapılabilir.
(2) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde kontenjan sınırlaması bulunmayan diploma programlarına yatay geçişlerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz.
Geçişler
MADDE 6 – (1) Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; ön lisans
diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
(2) Üniversitedeki aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime
kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
(3) Üniversitede ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay
geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu
sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
(4) Uzaktan öğretimden diğer uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için öğrencinin
öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri
olması veya 4’lük sistemdeki karşılığı veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının,
geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
(5) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından uzaktan eğitim veren diploma
programlarına yatay geçiş yapılabilir.
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Başvuru ve değerlendirme
MADDE 7 – (1) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan
edilen süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.
(2) Başvuruların evrak ve taban puan kontrolü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapıldıktan sonra başvurular ilgili akademik birime gönderilir.
(3) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, bu Yönetmelik çerçevesinde, ilgili Yönetim
Kurulu tarafından oluşturulan komisyon yapar. Başvurular, adayların genel not ortalamasına,
farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek
istediği programın ortak derslerdeki başarısı dikkate alınarak Senato tarafından belirlenmiş
olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.
(4) Diploma programına yatay geçiş yerleştirme işlemleri Üniversitenin ilgili yönetim
kurulu kararı üzerine yapılır.
(5) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
(6) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen güncel dönüştürme tabloları
kullanılır.
Sonuçların ilanı ve intibak programı
MADDE 8 – (1) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Üniversitenin internet sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yazılı olarak
tebliğ edilir.
(2) Kabul koşullarını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar
yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.
(3) İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş
yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla intibak ettirileceğini tespit
eder ve muaf tutulması gereken dersleri Işık Üniversitesi İntibak Yönergesine göre belirler.
Öğrencinin geçiş öncesi aldığı derslerden, geçiş yaptığı programa transfer edilenler, notları ile
birlikte transfer edilir. Birden fazla dersin, tek bir derse transfer edildiği durumda, transfer notu
krediye göre ağırlıklı olarak hesaplanır. Farklı not skalaları kullanan programlar arası geçişte
transfer notlarının hesaplanması Işık Üniversitesi Not Dönüşüm Yönergesine göre yapılır.
(4) Bu Yönetmelik kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi
tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı tarafından yükseköğretim öğrenci veri tabanına (YÖKSİS) işlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş
Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve taban puan şartı
MADDE 9 – (1) Üniversitenin fakülte veya Meslek Yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya Üniversitenin içinde yer alan diğer fakülte veya Meslek Yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yapılabilir.
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(2) Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl
dâhil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci
kontenjanının yıllık yüzde on beşini geçmeyecek biçimde dönemlere bölünerek ilgili yönetim
kurulları tarafından karara bağlanır. Yatay geçişlerdeki burs/indirim düzenlemeleri Işık Üniversitesi Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Burs, İndirim ve Destek Yönergesine göre yapılır.
(3) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları, varsa kurum içi yatay geçiş için Senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde Üniversitenin internet
sayfasında ilan edilir.
(4) Programların kurum içi kontenjanları aynı fakülte veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları ile diğer fakülte veya meslek yüksekokulu bünyesindeki
diploma programları için ayrı ayrı belirlenir.
(5) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü
ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için
öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli
olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına
eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından
az olmaması şartı aranır.
(6) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde
diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
Ortak programdan diploma programlarına geçiş
MADDE 10 – (1) Ortak programa yerleşen öğrencilerin diploma programına geçiş yapabilmesi için kontenjanlar en geç kayıt döneminden bir hafta önce her diploma programının
kontenjanı otuzdan az olmayacak şekilde Senato tarafından belirlenir.
(2) Ortak programı başarı ile tamamlayan her öğrenciden, diploma programına geçebilmeleri için ortak programdaki diploma programı sayısı kadar tercih alınır.
(3) Diploma programı öncesinde ortak program uygulayan yükseköğretim kurumlarında, bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, merkezi sınav veya yetenek sınavı ile yerleştirildikleri ortak program için ÖSYM Kılavuzlarında öngörülen diploma programlarına, ortak programdaki genel not ortalamaları esas alınarak veya adayların merkezi yerleştirme puanı
ile genel not ortalamasının toplanması suretiyle elde edilen yerleştirme puanı esas alınarak yerleştirilebilir. Adayların yerleştirme puanının eşit olması halinde merkezi yerleştirme puanı daha
yüksek olana öncelik tanınır. Bu kriterlerden hangisinin uygulanacağı, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
(4) Diploma programı seçimi öncesinde, yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen
süre öğrenim süresine dâhildir.
(5) Bir puan türü ile ortak programa yerleşen adayların aynı yükseköğretim kurumu
içinde farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına geçişleri, bu Yönetmeliğin
kurum içi yatay geçiş hükümlerine göre yapılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Kurumlar arası yatay geçiş
MADDE 11 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan
kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
(2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.
(3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş
yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş
başvurusu yapabilir.
(4) Üniversitenin yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilir.
(5) Üniversitenin ön lisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için
ise Temmuz ayı içinde ilan edilir.
(6) Üniversitenin lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfları için beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü
sınıflar için altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için yatay
geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir.
(7) Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için ÖSYM giriş
genel kontenjanı 50 ve 50’den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört kurumlar arası yatay geçiş
kontenjanı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak Üniversitenin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları, geçişin yapılacağı diploma programının
giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği
kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci
sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler. İlave kontenjan
belirlenmesi halinde bu kontenjanlar en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine
kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Ön lisans diploma programları için ikinci yarıyılda
açılması istenen ilave yatay geçiş kontenjanları ise ilgili kurul tarafından belirlenerek, en geç
Aralık ayının otuz birinci günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
(8) Üniversitenin tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlarına yatay geçiş için Üniversitenin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı
dil sınavlarından %70 başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.
(9) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir
ve not ortalamasına eklenir. Başarılı ders, öğrencinin not dökümündeki açıklamalarda yer alan
en düşük geçer nota ya da üstündeki bir nota sahip derstir.
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Değerlendirme
MADDE 12 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde
Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.
(2) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, bu Yönetmelik çerçevesinde, ilgili yönetim
kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması
ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak Senato
tarafından belirlenmiş olan kriterine göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.
(3) Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir.
Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır.
Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.
Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş
MADDE 13 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim
kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu Yönetmeliğin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilirler.
(2) Bu kurumlardan 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde sayılan fiiller
nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için başvuramazlar.
(3) İkinci fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile birinci fıkra kapsamındaki yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl
içinde diğer yükseköğretim kurumlarına geçiş için başvurabilir. Bu başvurular kurumlar arası
yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilir.
Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş
MADDE 14 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler
için kontenjanlar, akademik takvimde belirlenen tarihten önce Fakülte ya da Meslek Yüksekokulu
kurulları tarafından her bir program için ayrı ayrı ve kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının
yarısını aşmayacak şekilde belirlenip Rektörlüğe önerilir. Senato tarafından kararlaştırılan kontenjanlar kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna en geç
Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir.
(2) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçiş için, öğrencinin bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen kurumlar arası yatay geçiş
başarı şartları aranır.
(3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin Üniversitedeki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt
dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu
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yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında ve bu Yönetmelikteki kurumlar arası yatay geçiş hükümlerine göre
değerlendirilir.
(4) Yurt dışındaki üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim
gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı
olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
(5) Yurt dışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim
programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari
puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurt dışı yatay geçiş kontenjanları için Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kriterler kullanılır. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara
veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.
(6) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam
sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.
Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 15 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden gelecek o ülkenin uyruğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı bu Yönetmeliğin 14 üncü
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi değildir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çift Anadal, Yandal ve Kurumlararası Kredi Transferi
Çift anadal programı
MADDE 16 – (1) Üniversitede yürütülen ön lisans diploma programları ile diğer ön
lisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans programları arasında ilgili bölümlerin ve Fakülte/Meslek Yüksekokulu kurullarının önerisi üzerine
Senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.
(2) Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü
ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte/Meslek Yüksekokulu yönetim kurulunun onayı ile yapılır.
(3) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak,
aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.
(4) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum
içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay
geçiş yapabilir.
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(5) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde
yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
(6) Bir çift anadal programında alınması gereken dersler ve kredileri Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal
lisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde
düzenlenmesi gerekir.
(7) ÇAP’ta alınacak derslerin belirlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulur:
a) ÇAP müfredatı, ikinci anadal programının bağlı bulunduğu bölüm tarafından, birinci
anadal bölüm/program başkanının görüşü alınarak önerilir ve fakülte kurulu tarafından Senato
onayına sunulur.
b) ÇAP müfredatı, ikinci anadalın zorunlu dersleri, stajları ve anadala özgü seçmeli
derslerinin bir alt kümesidir.
c) ÇAP’taki öğrencinin aldığı bir ders, birinci ya da ikinci anadal programlarından yalnızca biri için kullanılabilir.
ç) Lisans ÇAP programları için ÇAP müfredatındaki derslerin toplam AKTS kredisi,
60’tan az, 150’den fazla olamaz.
d) Ön lisans ÇAP programları için ÇAP müfredatındaki derslerin toplam AKTS kredisi,
30’dan az, 75’ten fazla olamaz.
Başvuru süresi
MADDE 17 – (1) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma
programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında, anadal ön
lisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
(2) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 2,72 olan
ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.
(3) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla
kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
(4) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının
en az 4 üzerinden 2,72 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel
not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2,5’e kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci
kez 2,5’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
(5) İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak
devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
(6) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.
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(7) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal
diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına
kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c)
fıkrasında belirtilen azami süredir.
(8) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal
diploma programından kaydı silinir.
(9) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış
oldukları dersler, ilgili akademik birimin yönetim kurulu onayı ile birinci anadal programındaki
zorunlu ya da seçmeli derslerin yerine sayılabilir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.
Yandal programı
MADDE 18 – (1) Üniversite, esaslarını ve başvuru koşullarını ilgili yönetim kurulunun
teklifi ve Senatonun onayı ile belirleyerek, yandal programları düzenleyebilir.
(2) Yandal programları en az 30 AKTS kredisinden oluşur.
(3) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi
(yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.
(4) Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(5) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.
Başvuru süresi
MADDE 19 – (1) Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken
üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.
(2) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
(3) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az
2,5 olması gerekir.
Krediler
MADDE 20 – (1) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı
kapsamında, Senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır, ilgili fakülte kurullarının ve Senatonun
onayına sunulur.
(2) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 2,29 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından
kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not
ortalamasına dâhil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.
(3) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.
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Mezuniyet
MADDE 21 – (1) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.
(2) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar
kayıt yaptıramaz.
(3) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan
kaydı silinir.
(4) Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları
dersler, ilgili akademik birimin yönetim kurulu onayı ile birinci anadal programındaki zorunlu
ya da seçmeli derslerin yerine sayılabilir.
Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma
MADDE 22 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı
olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların
kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversitede kayıtlı olduğu diploma programındaki
yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.
(2) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir.
(3) Özel öğrencilikte ve değişim programındaki öğrenciler, öğrenim ücretini Üniversiteye öder.
(4) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.
(5) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu
belgelemeleri gerekir. Belgelerin yeterliği Üniversitenin Yabancı Diller Okulu tarafından onaylanır.
Yükseköğretim kurumlarında eşzamanlı öğrenim görme
MADDE 23 – (1) Örgün öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının birden fazla aynı
düzeydeki programına öğrenci kaydı yapılamaz.
(2) Yükseköğretim kurumlarında herhangi bir örgün meslek yüksekokulu programına
kayıtlı öğrenciler veya bu programlardan mezun olanlar, açıköğretim sistemi ile yürütülmekte
olan ve kontenjan sınırlaması olmayan ve okudukları veya mezun oldukları ön lisans programından farklı olmak kaydıyla açıköğretim ön lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.
(3) Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir örgün lisans programında kayıtlı öğrenciler veya bu programlardan mezun olanlar, açıköğretim sistemi ile yürütülmekte olan ve kontenjan sınırlaması olmayan ve okudukları veya mezun oldukları lisans programından farklı olmak kaydıyla açıköğretim lisans veya ön lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.
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(4) Örgün meslek yüksekokulu programları öğrencileri veya mezunlarından açıköğretim
ön lisans programına da kayıt yaptırmış olanlar lisans programlarına dikey geçiş işlemlerinde,
mezun olacakları örgün meslek yüksekokulu veya açıköğretim ön lisans programından birini
tercih ederler.
(5) Örgün öğretim ile birlikte açıköğretim programına kaydolacak erkek öğrencilerin
askerlik işlemleri, örgün öğretimdeki statülerine göre yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin
açıköğretim programlarına kaydolmaları, askerlik işlemleri ile ilgili herhangi bir hak sağlamaz.
Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.
(6) Öğrenci, Üniversitede verilen bir derse denk bir dersi, verildiği dönemde başka bir
kurumdan alamaz.
Özel durumlar
MADDE 24 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde
görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla
yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir
ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, Üniversitenin diploma programının yerleştikleri yıl itibarıyla taban puanından daha yüksek olmak
şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.
(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya
babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi,
işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yılsonu
sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş
başvurusu yapılan programla ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı
yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.
(3) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının Üniversiteye
başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli intibak programı hazırlanır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş
MADDE 25 – (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek
istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esas-

3 Mart 2019 – Sayı : 30703

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 33

lar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca
öğrencilerin başvuruları Üniversitenin ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek
adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.
(2) Bu madde kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş
yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak
hesaplanır.
Çeşitli programlara ilişkin hükümler
MADDE 26 – (1) Değişim programlarına katılıp gittiği yükseköğretim kurumunda aldığı dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilerin yarıyıl kaybına uğramamalarını sağlamak için
Üniversite ile ilgili yükseköğretim kurumu arasında değişim öncesi ders intibakını öngören
protokol imzalanır.
(2) Üniversitedeki uluslararası ortak diploma programına devam eden öğrencilerden,
yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilenler,
yurt içinde gördüğü yükseköğrenimdeki başarı notu esas alınarak, bu Yönetmelikteki geçiş
şartları çerçevesinde kendi yükseköğretim kurumunda veya başka bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer bir diploma programına yatay geçiş yapabilirler.
(3) Uluslararası ortak diploma programından aynı üniversite veya başka bir üniversite
bünyesinde aynı alanda yürütülen diğer uluslararası ortak programlara; uluslararası ortak diploma programlarından yurt içindeki diğer diploma programlarına veya yurt içindeki bir diploma
programından uluslararası ortak diploma programlarına yatay geçişler bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
(4) Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin Üniversiteye kurumlar
arası yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş
olan dersleri transfer edilebilir.
Özel durumlarda yatay geçiş
MADDE 27 – (1) Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler
Üniversiteye yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenir.
Mevcut çift anadal ve yan dal programları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulanmaya başlanan çift anadal ve yan dal programlarında Üniversitenin belirlediği esaslar uygulanır.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Işık Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Rumeli Üniversitesinden:
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/1/2017 tarihli ve 29949 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki
bent eklenmiştir.
“d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından onayları alınmış tüm sertifika programlarını
düzenlemek ve mesleki eğitim kurslarını açmak.”
“e) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyetlerde bulunmak.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/1/2017

29949

—— • ——
TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN
TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019-32/53)
MADDE 1 – 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ
No: 2018-32/48)’in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “6 ay” ibaresi “1 yıl” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/9/2018

30525
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1794

—— • ——
İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1800

—— • ——
İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1795
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— •• ——

1865

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
HİZMET SATIN ALINACAKTIR
T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:
Tephir ve Isıtıcı Aparatları Borularının Su Jeti İle Temizliği Hizmet Alımı açık ihale
usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt No
: 2019/94016
1 - İdarenin
a) Adresi
: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü
Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148/UŞAK
b) Telefon ve faks numarası : 0(276) 231 14 91- 0(276) 231 17 32
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı :20.710 Adet tephir ve ısıtıcı aparatlarındaki boruların, iç
cidarlarındaki kirliliklerin basınçlı su jeti makinesi ile
temizlenmesi işidir.
b) Yapılacağı yer
: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 15.03.2019 Cuma günü saat 14:30
4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir
ve TL 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
2067/1-1
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KÖPÜK KESİCİ KİMYASAL MADDE ALIMI İŞİ AÇIK İHALE
USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İKN

: 2019/95918

1 - İdarenin

: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

a) Adresi

: Mithatpaşa Cad. No: 14 06100-Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01
c) Elektronik posta adresi

: -

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

: Köpük Kesici Kimyasal Madde;
- 68 Ton Difizör ve Şerbet Arıtımı için
- 37 Ton Pancar Yıkama ve Yüzdürme Suyu ile Su Arıtımı
için

b) Teslim yeri

: Ankara Şeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut/
ANKARA

c) Teslim tarihi

: 01- 31 Temmuz 2019 tarihleri arası.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

: 18.03.2019 tarihi, saat 10.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14 06100-Yenişehir/ANKARA adresindeki
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale
dokümanı, KDV dahil TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler 18.03.2019 tarihi, saat 10.00’a kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 (06100)
Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
2041/1-1
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65 TON TAŞ ÖNLEYİCİ KİMYASAL MADDE ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
65 Ton Taş Önleyici Kimyasal Madde Alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
İKN: 2019/95858
1- İdarenin

: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

a) Adresi

: Mithatpaşa Cad. No:14 06100-Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

: 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01

c) Elektronik posta adresi

:-

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

: 65 Ton Taş Önleyici Kimyasal Madde.

b) Teslim yeri

: Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı
Etimesgut/ANKARA

c) Teslim tarihi

: 01-31 Temmuz 2019 tarihleri arası.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

: 18.03.2019 tarihi, saat 14.00

4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5- İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No:14 06100-Yenişehir/ANKARA adresindeki
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale
dokümanı, KDV dahil TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6- Teklifler 18.03.2019 tarihi, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 (06100)
Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
2042/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Kastamonu ilinde sahip bulunduğu
72582 no’lu IV. Grup maden işletme ruhsat sahasındaki metan gazıyla ilgili olarak
MEGİR/TTK/K/E30-c1, d2 paftalarında 1 adet metan gazı işletme ruhsatı almak için 05.02.2019
ve 20.02.2019 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
2097/1-1

—— • ——
Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI

: Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı (DEV)

VAKFEDENLER

: Didem DEMİRKENT, Burcu KÖSEM, Hülya KOÇ

VAKFIN İKAMETGAHI

: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul Bakırköy 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.01.2019 tarihinde tavzih edilen,
17.12.2018 tarihli ve E:2017/419, K: 2018/515 sayılı kararı
VAKFIN AMACI: Ülkemiz ve dünya insanlarının her türlü eğitim, sağlık, kültürel, spor,
turizm ve sosyal alanlarda yardımcı olmak ve yatırımlar yapmak, bilinçlendirmek, sağlık ve
eğitim düzeyini yükseltmek ve araştırmalar yapmak ve senette yazılı diğer amaçları
gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI

: 70.000,00 TL (Yetmiş Bin Türk Lirası)

YÖNETİM KURULU

: Didem DEMİRKENT, Burcu KÖSEM, Hülya KOÇ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal
varlığı Mütevelli Heyet üyelerinin belirleyeceği bir vakfa devredilir veya denetim makamı olan
Vakıflar Genel Müdürlüğünün belirlediği benzer amaçlı bir vakfa devreder.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
2058/1-1

—— • ——
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Belediye Encümenimizin 24.01.2019 tarih ve 72/178 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir
Belediye Encümeninin 14.02.2019 gün ve 154/525 sayılı kararı ile onaylanan imarın 16243 ada
4, 5 nolu parseller, 16244 ada 1 nolu parsel ile yoldan 186 m² ihdas alanına ait hazırlanan 84377
nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilan olunur.

2057/1-1
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Pursaklar Belediye Başkanlığından:
1 KİŞİ ESKİ HÜKÜMLÜ OTO BAKIM ONARIMCISI
(OTO MEKANİKERİ) SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
BAY/939-82/38896 lisans numaralı Abori Petrol Ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi
tarafından işletilen tesiste Lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi
sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması fiili nedeniyle, söz konusu firma
hakkında olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca
08.01.2019 tarihli 944 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve
15.01.2019-131 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu
ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2006/1/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
BAY/939-82/35418 lisans numaralı Ankara Mrpet Akaryakıt Otomotiv Gıda Ve Nakliyat
Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali
yapılması fiili nedeniyle, söz konusu firma hakkında olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 04.01.2019 tarihli 561 sayılı Başkanlık Oluru
çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 17.01.2019-177 sayılı Soruşturma Raporu
hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade
edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2006/2/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.11.2018 tarihli ve 8202-47 sayılı kararı ile,
LPG/747-277/02789 sayılı lisans sahibi Elbistan Yolu Üzeri Çoğulhan Kasabası AfşinKahramanmaraş adresinde mukim Aslan Otomotiv Petrol Ürünleri İnşaat Ve Gıda Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 20.01.2009 tarihinde yapılan denetimde istasyon
sahası içinde tüp dolumuna yarayan aparat bulundurması, ilgili kişinin yazılı savunmasında ileri
sürülen hususların kendini haklı çıkaracak gerçekler içermediği fiilinin tespit edilmesi nedeniyle,
bahse konu kişi hakkında toplam 280.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 280.000,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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 olunur.
2006/3/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.01.2019 tarihli ve 8366-11 sayılı kararı ile,
DAĞ/6663-3/37733 lisans sahibi “İncili Pınar Mah/Semt 36017 Nolu Sk. C Blok Kepkepzade
Ismerkezı 20/6 Şehitkamil Gaziantep” adresinde mukim Asmir Petrolcülük Anonim Şirketi
tarafından işletilen tesiste 20.06.2017 tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sisteminin
çalışmaması,otomasyon sistemine müdahale etmesi ve bayide tespit edilen aykırılıkları Kuruma
bildirmemesi ve bayisinin lisans aldığı tarih olan 04.04.2017 tarihinden denetim tarihi olan
20.06.2017'ye kadar bayisinin akaryakıt istasyonunda kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içinde
tamamlaması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.154.141,-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı
geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle
Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.154.141,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 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 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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 olunur.
2006/4/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Asmir Petrolcülük Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste bayisinin otomasyon
sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma
bildirilmemesi fiili nedeniyle, söz konusu firma hakkında olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 13.12.2018 tarihli 56393 sayılı Başkanlık
Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 07/01/2019-69 sayılı Soruşturma Raporu
hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade
edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2006/5/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8397-27 sayılı kararı ile,
DAĞ/4413-4/32667 lisans sahibi “Şeyhli Mahallesi Sanat Sokak No:2 D:2 Pendik İstanbul”
adresinde mukim Biroil Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen
tesiste 20.04.2017 tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı
veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi fiilinin tespit
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.066.327,-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.066.327,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 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 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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 olunur.
2006/6/1-1
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Sayfa : 45

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Kalederesi Mevkii E-90 Karayolu Üzeri Koçak Ulukışla-Niğde” adresinde mukim LPGBAY/941-54/17755 lisans numaralı Der-pet Akaryakıt Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste İstasyonda sorumlu müdür belgesine sahip
sorumlu müdür çalıştırılmaması ve İstasyonda LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmayan
personel fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17 nci
maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci
maddesi hükümleri uyarınca 19.12.2018 tarihli ve 57551 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde
doğrudan soruşturma açılmış ve 24.12.2018-2144 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır.
Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması
gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde,
hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle,
aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi
gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307
sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün
içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda,
yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın
doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2006/7/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Kalederesi Mevkii E-90 Karayolu Üzeri Koçak Ulukışla-Niğde” adresinde mukim LPGBAY/941-54/17755 lisans numaralı Der-pet Akaryakıt Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste İstasyonda LPG Yetkili İşletme Personeli
Sertifikası olmayan personel çalıştırılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, söz konusu firma
hakkında 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 18.12.2018 tarihli ve 57335 sayılı
Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 28.12.2018-2168 sayılı
Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması
gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde,
hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle,
aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi
gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307
sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün
içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda,
yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın
doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2006/8/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20.12.2018 tarihli ve 8283-35 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/34971 lisans sahibi “Topaklı Köyü, Bağlarbaşı Mahallesi, Ankara Caddesi No:43
Avanos Nevşehir” adresinde mukim Edeler Grup Petrol Nakliye İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi tarafından işletilen tesiste 09.07.1905 tarihinde yapılan denetimde sözleşmeli dağıtıcısı
dışında akaryakıt ikmal ederek lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi ve yazılı
savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı gösterekcek gerçekler içermediği fiilinin
tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 87.815,-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 87.815,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 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 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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 olunur.
2006/9/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8397-41 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/38042 lisans sahibi “Çanakça Mah. Karacaköy Cad. No:349/a Çatalca İstanbul”
adresinde mukim Edirne Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste
15.04.2017 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali yapılması fiilinin
tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 87.815,-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 87.815,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 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 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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 olunur.
2006/10/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 06.12.2018 tarihli ve 8231-25 sayılı kararı ile,
BAY/459-3/06076 lisans sahibi “Azimutoğulları Cad. Sabır Apt. Diyarbakır” adresinde mukim
Ekinciler Petrol İnşaat Nakliye Ve Turizm Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste
16.01.2012 tarihinde yapılan denetimde lisans sahibinin yeterli şart ve seviyede olusal marker
içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali yapması ve yazılı savunmada
ileri sürülen husuların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı fiilinin tespit
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 163.111,-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 163.111,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 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 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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 olunur.
2006/11/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17.01.2019 tarihli ve 8384-16 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/35287 lisans sahibi “Karabük Yolu 7. Km ( Ada: - , Pafta:3 , Parsel:1285 ) Gerede
Bolu” adresinde mukim Esentürk Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık Gıda Tarım Sanayi
Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 26.07.2016 tarihinde yapılan denetimde
istasyonda otomasyon sistemi sağlıklı ve doğru çalışmıyor iken akaryakıt hareketine konu eylem
gerçekleştirmek suretiyle lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği ve lisans sahibinin
yazılı savunmasının süresi içinde Kuruma ulaştırılmadığı fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse
konu kişi hakkında toplam 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 84.575,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 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 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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 olunur.
2006/12/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Fatih Petro Kimya Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste
lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yapılması fiili nedeniyle, söz konusu firma hakkında
olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 18.01.2019 tarihli 3008
sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 28.01.2019-204 sayılı
Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2006/13/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
BAY/939-82/26340(Söz konusu lisans 18.12.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans
numaralı Gün&ay Tarım Yakıt Gıda Ve Nakliye Ticaret Ve Pazarlama Limited Şirketi tarafından
işletilen tesiste Dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması fiili nedeniyle, söz konusu firma
hakkında olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca
28.12.2018 tarihli 59635 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve
18.01.2019-181 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu
ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2006/14/1-1
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Sayfa : 49

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8397-71 sayılı kararı ile,
LPG-BAY/941-54/09287(söz konusu lisans 15.11.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) sayılı lisans
sahibi Aşağıelmahacılı Köyü Yerköy-Yozgat adresinde mukim Gün Ay Tarım Yakıt Gıda Ve
Nakliye Ticaret Ve Pazarlama Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 28.11.2014 tarihinde
yapılan denetimde sözleşmeli dağıtıcı dışında LPG ikmali yapmak fiilinin tespit edilmesi
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 380.715,-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 380.715,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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 olunur.
2006/15/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Yeni Mahallesi Hürriyet Caddesi No:1/11 Merkez-Düzce” adresinde mukim LPGBAY/941-54/16978 lisans numaralı Ht Akaryakıt Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
tarafından işletilen tesiste Sözleşmeli dağıtıcısı dışında LPG ikmali yapmak fiilinin tespit edilmesi
nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca
18.12.2018 tarihli ve 57186 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve
19.12.2018-2125 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu
ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması
gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde,
hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle,
aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi
gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307
sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün
içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda,
yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın
doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2006/16/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27.12.2018 tarihli ve 8313-7 sayılı kararı ile,
DAĞ/4030-1/31527 (lisansı 24.03.2016 tarih ve 6172-18 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.)
lisans sahibi “Merdivenköy Mah. Tekkealtı Sokak NO:6/1 D.2 KADIKÖY İstanbul” adresinde
mukim Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 11.04.2016
tarihinde yapılan denetimde bayisinin yeraltı tanklarını otomasyon sistemine bağlama
yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkları Kuruma bildirmemesi ve
lisans sahibinin süresi içinde yazılı savunma sunmadığı fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse
konu kişi hakkında toplam 1.026.994,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.026.994,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 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 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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 olunur.
2006/17/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8397-65 sayılı kararı ile,
LPG-BAY/674-351/00881(Söz konusu lisans 04.04.2017 tarihinde sonlandırılmıştır) sayılı lisans
sahibi Kemerhisar Çıkışı, Kayseri-adana Yolu Kemerhisar Bor-Niğde adresinde mukim Kemer
Petrol Nakliye Ve Gıda Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 10.09.2015 tarihinde
yapılan denetimde İstasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması
fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 83.839,-TL tutarında idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 83.839,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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 olunur.
2006/18/1-1
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Sayfa : 51

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
BAY/453-559/03159 lisans numaralı Kurutluoğulları Petrol Ürün. Ticaret Ve Sanayi
Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması ve
istasyonda ilan panosu bulundurmama (Kurumsal kimlik çalışmaları tamamlanmış bayi için) fiili
nedeniyle, söz konusu firma hakkında olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari
yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca 14.12.2018 tarihli 56695 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan
soruşturma açılmış ve 07.01.2019-67 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu
Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2006/19/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
DAĞ/4030-2/31528 lisans numaralı Molaver Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat İthalat
İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste Bayisinin otomasyon
sistemine müdahale etmesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi fiili
nedeniyle, söz konusu firma hakkında olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari
yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca 18.12.2018 tarihli 57185 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan
soruşturma açılmış ve 28.01.2019-201 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz
konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2006/20/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
DAĞ/4030-2/31528 lisans numaralı Molaver Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat İthalat
İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste bayisinin dağıtıcısı haricinde
akaryakıt ikmalinde bulunmasına ilişkin olarak Kuruma bildirimde bulunmama. fiili nedeniyle,
söz konusu firma hakkında olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar”
başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca 02.01.2019 tarihli 133 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan
soruşturma açılmış ve 16/01/2019-169 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz
konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2006/21/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
DAĞ/4637-3/33304 lisans numaralı Nafta Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi tarafından işletilen tesiste bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler
içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi fiili nedeniyle, söz
konusu firma hakkında olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı
20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca
04.10.2018 tarihli 45576 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve
09/01/2019-105 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu
ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2006/22/1-1

3 Mart 2019 – Sayı : 30703

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 53

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
BAY/939-82/39941 lisans numaralı Oldem Akaryakıt Gıda Inşaat Malzemeleri Nakliye
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste Lisansı ile tanınan haklar dışında
faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması
ve dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali yapılması fiili nedeniyle, söz konusu firma hakkında olarak
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 06.12.2018 tarihli 55154
sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 04/01/2019-38 sayılı
Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2006/23/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17.01.2019 tarihli ve 8384-40 sayılı kararı ile,
LPG-BAY/941-54/14964(söz konusu lisans 30.06.2017 tarihinde sonlandırılmıştır) sayılı lisans
sahibi Akpınar Mevkii Ankara Asfaltı 6.km ( Ada: - , Pafta:İ32C10A , Parsel:1740 ) YERKÖYYOZGAT adresinde mukim Onur Grup Enerji Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Turizm Gıda İthalat
İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 27.07.2016 tarihinde yapılan
denetimde İstasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması fiilinin
tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 88.517,-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 88.517,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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 olunur.
2006/24/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8398-2 sayılı kararı ile,
DAĞ/4479-1/32933 lisans sahibi “Barbaros Mah. Dereboyu Cad. Mor Sümbül Sk. No:5/A
Deluxıa Palace K:15 D:416 Ataşehir/İstanbul” adresinde mukim Primera Enerji Dağıtım Anonim
Şirketi tarafından işletilen tesiste 2014 tarihinde yapılan denetimde çeşitli firmalarla aralarında
gerçek bir akaryakıt alışverişi olmaksızın yasal olmayan yollarla temin edilen akaryakıt ürünlerine
alış faturası temin etmek maksadı ile sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyerek
ve/veya kullanarak lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi fiilinin tespit edilmesi
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 363.755,-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına ve dağıtıcı lisansının 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası
uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade
edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 363.755,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 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 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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 olunur.
2006/25/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
DAĞ/4479-1/32933(Söz konusu lisans 12.10.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans
numaralı Primera Enerji Dağıtım Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste otomasyon sisteminin
doğru ve sağlıklı çalışmamasına rağmen bayinin akaryakıt ikmalinde bulunması ve Kuruma
aykırılık bildiriminin yapılmaması fiili nedeniyle, söz konusu firma hakkında olarak 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 17.12.2018 tarihli 57069 sayılı
Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 03.01.2019-24 sayılı Soruşturma
Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma
iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2006/26/1-1

3 Mart 2019 – Sayı : 30703

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 55

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
BAY/939-82/31923 lisans numaralı Rempet Taşımacılık Madencilik Petrol Ürünleri
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali
yapılması fiili nedeniyle, söz konusu firma hakkında olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 02.01.2019 tarihli 38 sayılı Başkanlık Oluru
çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 10.01.2019-118 sayılı Soruşturma Raporu
hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade
edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2006/27/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
MYĞ/2967-1/28778 (Söz konusu lisans 05.04.2017 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans
numaralı Serfa Petrol Ürünleri Lojistik Taşımacılık Inşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi tarafından işletilen tesiste Lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstererek yurt içinden
temini Kurumdan uygunluk yazısı alınmasına tabi ürünü uygunluk yazısı almadan temin etme fiili
nedeniyle, söz konusu firma hakkında olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari
yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca 04.01.2019 tarihli 573 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan
soruşturma açılmış ve 15.01.2019-145 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz
konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2006/28/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 18.10.2018 tarihli ve 8138-25 sayılı kararı ile,
MYĞ/5623-1/35621 lisans sahibi “Organize Sanayi Bölgesi Osb Aşıkpaşa Caddesi No:37 2881
Ada 4 Parsel Kırşehir” adresinde mukim Sfs Petrokimya Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi tarafından işletilen tesiste 10.07.2017 tarihinde yapılan denetimde sahip olunan lisansın
verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği ve süresi içinde yazılı savunma yapmadığı fiilinin tespit
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 439.075,-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 439.075,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 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 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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 olunur.

2006/29/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
BAY/939-82/36744 lisans numaralı Taşova Petrolcülük Ticaret Limited Şirketi tarafından
işletilen tesiste yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere
aykırı akaryakıt ikmali ile akaryakıtın tağşiş edilmesi,fiyat ilanı yapılmadan akaryakıt satışı
yapılması,lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemine müdahale
edilmesi fiili nedeniyle, söz konusu firma hakkında olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
“İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu
maddesi hükümleri uyarınca 18.12.2018 tarihli 57185 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde
doğrudan soruşturma açılmış ve 28.01.2019-202 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak,
söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
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Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2006/30/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
BAY/939-82/33255(Söz konusu lisans 24.08.2017 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans
numaralı Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen
tesiste 1.Lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı
çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması ve otomasyon sistemine müdahale edilmesi
2.Dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması 3.Zorunlu sigorta yükümlülüğü kapsamında
bulunan tesis ve/veya faaliyetleri sigortalamamak fiili nedeniyle, söz konusu firma hakkında
olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 21.09.2018 tarihli 43533
sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 01.02.2019-235 sayılı
Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2006/31/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 2758 ada, 23 parsel üzerindeki 1068889 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2551 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret Odasına kayıtlı
954 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sidar Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, Sidar Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Hamza TORAMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 17433, Oda Sicil No: 28754), Hikmet Ardıl BUCAK’ın (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 17434, Oda Sicil No: 27586) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
25.02.2019 tarihli ve 46504 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/1/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Suruç İlçesi, 62 ada, 51 parsel üzerindeki 1249644 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2551 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret
Odasına kayıtlı 954 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sidar Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, Sidar
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Hamza TORAMAN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 17433, Oda Sicil No: 28754), Hikmet Ardıl BUCAK’ın (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17434, Oda Sicil No: 27586) yeni iş almaktan men cezası
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir
görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması
Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46525 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/2/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Gapkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 2881 ada, 12 parsel üzerindeki 1186843 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2992 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret Odasına kayıtlı
2295 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gapkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un
8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, Gapkent Yapı
Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Şahin GÜMÜŞTAŞ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 26289, Oda Sicil No: 36867) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019
tarihli ve 46505 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/3/1-1
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Sayfa : 59

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Gapkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 5659 ada, 2 parsel üzerindeki 1113095 YİBF nolu yapıyı
4708 sayıl ı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2992 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret Odasına kayıtlı
2295 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gapkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un
8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, Gapkent Yapı
Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Şahin GÜMÜŞTAŞ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 26289, Oda Sicil No: 36867) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019
tarihli ve 46556 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/4/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Karacadağ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Siverek İlçesi, 559 ada, 102 parsel üzerindeki 1211674 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2553 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret
Odasına kayıtlı 1896 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karacadağ Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, Karacadağ Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Erman BOZKURT’un (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26381, Oda Sicil No: 71990) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46507 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/5/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Siverek İlçesi, 1256 ada, 1 parsel üzerindeki 1193870 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2791 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret
Odasına kayıtlı 1937 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yalıtım Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
Yalıtım Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ömer HAYIRLI’nın (Makine Mühendisi,
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65108) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
25.02.2019 tarihli ve 46510 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/6/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Siverek İlçesi, 1076 ada, 6 parsel üzerindeki 1194949 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2791 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret
Odasına kayıtlı 1937 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yalıtım Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
Yalıtım Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ömer HAYIRLI’nın (Makine Mühendisi,
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65108) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
25.02.2019 tarihli ve 46451 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/7/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Suruç İlçesi, 606 ada, 5 parsel üzerindeki 915683 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11022 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret
Odasına kayıtlı 1195 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Apaydın Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
Apaydın Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Mahmut KILIÇ (İnşaat Mühendisi,
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67669), Fuat ÖZCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil
No:81778) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46456
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/8/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Sidar 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 2955 ada, 5 parsel üzerindeki 1341239 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 18203 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret
Odasına kayıtlı 2600 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sidar 2 Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
Sidar 2 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Koçali MÜJDECİ (İnşaat Mühendisi, Yardımcı
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 100817) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019
tarihli ve 46514 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/9/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Bozova İlçesi, 138 ada, 13 parsel üzerindeki 1257812 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16554 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret
Odasına kayıtlı 2444 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğa HG Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, Doğa HG Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Güven TÜNEY (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26615, Oda Sicil No: 79034), Mehmet
Emin AVCI’nın (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 44590) yeni iş almaktan men
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik
bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması
Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46517 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

2059/10/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Nil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Haliliye İlçesi, 4934 ada, 2 parsel üzerindeki 1212865 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11035 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret
Odasına kayıtlı 1337 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nil Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, Nil
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ömer ERSÖZ’ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 17942, Oda Sicil No: 56552) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
25.02.2019 tarihli ve 46520 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/11/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Nil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Haliliye İlçesi, 5354 ada, 11 parsel üzerindeki 1221829 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11035 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret
Odasına kayıtlı 1337 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nil Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, Nil
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ömer ERSÖZ’ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 17942, Oda Sicil No: 56552) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
25.02.2019 tarihli ve 46522 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/12/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Nil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 2793 ada, 5 parsel üzerindeki 1232174 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11035 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret
Odasına kayıtlı 1337 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nil Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, Nil
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ömer ERSÖZ’ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 17942, Oda Sicil No: 56552) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
25.02.2019 tarihli ve 46582 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

2059/13/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Nil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 1843 ada, 9 parsel üzerindeki 907137 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11035 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret
Odasına kayıtlı 1337 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nil Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, Nil
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ömer ERSÖZ’ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 17942, Oda Sicil No: 56552) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
25.02.2019 tarihli ve 46437 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

2059/14/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 1782 ada, 9 parsel üzerindeki 1077159 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 14319 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa
Ticaret Odasına kayıtlı 1880 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asi Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, Asi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Hatice ÖZDİLEK’in (İnşaat Mühendisi,
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:74492) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
25.02.2019 tarihli ve 46531 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

2059/15/1-1

3 Mart 2019 – Sayı : 30703

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 63

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 1782 ada, 9 parsel üzerindeki 1076533 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 14319 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa
Ticaret Odasına kayıtlı 1880 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asi Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, Asi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Hatice ÖZDİLEK’in (İnşaat Mühendisi,
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:74492) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
25.02.2019 tarihli ve 46535 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

2059/16/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 3336 ada, 1 parsel üzerindeki 976528 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 14319 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa
Ticaret Odasına kayıtlı 1880 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asi Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, Asi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Hatice ÖZDİLEK’in (İnşaat Mühendisi,
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:74492) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
25.02.2019 tarihli ve 46599 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

2059/17/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Ceylanpınar İlçesi, 343 ada, 13 parsel üzerindeki 893622 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 14319 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret
Odasına kayıtlı 1880 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asi Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, Asi
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Hatice ÖZDİLEK’in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:74492) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019
tarihli ve 46449 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

2059/18/1-1

Sayfa : 64

RESMÎ GAZETE

3 Mart 2019 – Sayı : 30703

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 3350 ada, 9 parsel üzerindeki 944567 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 15520 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa
Ticaret Odasına kayıtlı 2235 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arya Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, Arya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Osman APAYDIN’ın (Makine
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:93761) yeni iş almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık
Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46541 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

2059/19/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 3350 ada, 9 parsel üzerindeki 944569 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 15520 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı
2235 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arya Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, Arya Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Osman APAYDIN’ın (Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:93761) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46542
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

2059/20/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 3350 ada, 9 parsel üzerindeki 944568 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 15520 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı
2235 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arya Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, Arya Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Osman APAYDIN’ın (Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:93761) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46558
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

2059/21/1-1

3 Mart 2019 – Sayı : 30703

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 65

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Haliliye İlçesi, 202 ada, 5 parsel üzerindeki 1195390 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 15520 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret
Odasına kayıtlı 2235 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arya Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
Arya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Osman APAYDIN’ın (Makine Mühendisi,
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:93761) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
25.02.2019 tarihli ve 46594 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/22/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Bileşim Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 3660 ada, 11 parsel üzerindeki 1033852 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11034 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa
Ticaret Odasına kayıtlı 1741 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bileşim Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, Bileşim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Mustafa GÜLHAN (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23069, Oda Sicil No:53664), Ebru
ÇETİNER’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23537, Oda Sicil
No:55239) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46544
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/23/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Bileşim Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 3660 ada, 11 parsel üzerindeki 1033850 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11034 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa
Ticaret Odasına kayıtlı 1741 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bileşim Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, Bileşim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Mustafa GÜLHAN (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23069, Oda Sicil No:53664), Ebru
ÇETİNER’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23537, Oda Sicil
No:55239) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46549
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/24/1-1

Sayfa : 66

RESMÎ GAZETE

3 Mart 2019 – Sayı : 30703

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Haliliye İlçesi, 2654 ada, 10 parsel üzerindeki 1121617 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa
Ticaret Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, Üça Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
25.02.2019. tarihli ve 46564 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

2059/25/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Haliliye İlçesi, 2654 ada, 10 parsel üzerindeki 1121609 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa
Ticaret Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, Üça Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
25.02.2019 tarihli ve 46569 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

2059/26/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Haliliye İlçesi, 2654 ada, 10 parsel üzerindeki 1121600 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa
Ticaret Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, Üça Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
25.02.2019 tarihli ve 46573 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

2059/27/1-1

3 Mart 2019 – Sayı : 30703

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 67

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Elit Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 4176 ada, 5 parsel üzerindeki 1051195 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10970 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret
Odasına kayıtlı 1229 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elit Uzman Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, Elit Uzman Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Ferit GERGER (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17059, Oda Sicil No:53506), Yahya Murat
KÜÇÜKOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16491, Oda
Sicil No: 44525) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46587
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/28/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 4173 ada, 3 parsel üzerindeki 1090696 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16159 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret
Odasına kayıtlı 2342 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İdilkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
İdilkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ramazan DEMİR’in (Makine Mühendisi,
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
25.02.2019 tarihli ve 46591 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/29/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arden Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Suruç İlçesi, 126 ada, 24 parsel üzerindeki 1462966 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 18282 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret
Odasına kayıtlı 2629 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arden Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
Arden Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet Emin YAVUZ’un (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19227, Oda Sicil No: 56968) yeni iş almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık
Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46512 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/30/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1076161, 1133457 ve 1223768 YİBF nolu yapılarda,
denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda
yerine getirmediği anlaşılan Baraj Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesine sebep olan ve bu sebeple Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca 27.09.2018 tarihli ve 30548
sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetçi belgesi iptal edilen İmam Bakır CANBAZ tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 20.11.2018 tarihli ve
E.2017/2979-K.2018/2344 sayılı İptal Kararı ile 1076161 YİBF nolu yapıya ilişkin hakkında
uygulanan idari işlemin iptal edilmesine hükmedildiğinden, İmam Bakır CANBAZ’ın (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16741, Oda Sicil No: 29233) denetçi
belgesinin iptaline dayanak olan üç adet sebebiyet kaydının bir tanesinin iptal edilmesinden
dolayı denetçi belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve
46440 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/31/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Kirazlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir ili, Burhaniye İlçesi, 815 ada, 2 parsel üzerindeki 1494554 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile,
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (l) bendi ve 9.maddesinin
6.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2664 Ticaret Sicil No ile Burhaniye
Ticaret Odasına kayıtlı 2035 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kirazlar Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, Kirazlar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa Haktan KİRAZ’ın (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24413, Oda Sicil No: 31001) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46442 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/32/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Asmat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Ceylanpınar İlçesi, 343 ada, 13 parsel üzerindeki 893622 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10930 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret
Odasına kayıtlı 1329 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asmat Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
Asmat Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Reşat UÇAN (İnşaat Mühendisi, Yardımcı
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 94645), Muzaffer AYDIN’ın (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:56498) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46447
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/33/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Özhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 2225 ada, 2 parsel üzerindeki 1092707 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10840 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı
1030 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un
8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, Özhisar Yapı
Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Mahmut ÇİFTÇİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:18396, Oda Sicil No: 62122), Türkmen ÇİFTÇİ (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28463, Oda Sicil No: 40351), Abdulkadir ÖCAL’ın (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16389, Oda Sicil No: 9646) yeni iş almaktan men
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik
bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması
Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46450 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/34/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa ili, Birecik İlçesi, 526 ada, 4 parsel üzerindeki 1185965 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10940 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret
Odasına kayıtlı 1336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elif Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, Elif
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Osman EKREN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:12130, Oda Sicil No: 38776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
25.02.2019 tarihli ve 46454 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/35/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1135796, 996082 ve 1020373 YİBF nolu yapılarda,
denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda
yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan
Samar Yapı Denetim Ltd.Şti. tarafından Samsun Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
aleyhine açılan davada, Samsun 1.İdare Mahkemesinin 26.11.2018 tarihli ve E.2018/190K.2018/1670 sayılı kararı ile, yeni iş almaktan men cezasına dayanak olan üç adet idari para
cezasından 1135796 YİBF nolu yapıya ilişkin kuruluş hakkında uygulanan idari işlemin iptal
edilmesine hükmedildiğinden, 14.03.2018 tarih ve 30360 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Samar
Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Samsun, Ticaret Sicil No:27118, Yapı Denetim İzin
Belgesi Numarası:2166) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46460 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/36/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 960385, 898311 ve 898308 YİBF nolu yapılarda,
denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda
yerine getirmediği anlaşılan Çelikkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 01.08.2017 tarihli ve 30141
sayılı ve 20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmi Gazete ilanları ile 1 (bir) yıl süre ile yeni iş
almaktan men cezası ve ayrıca 898311 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmediği anlaşılan
Çelikkale Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne idari para cezası verilmesine sebep olan ve bu sebeple
Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7.
fıkrası uyarınca 05.06.2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetçi belgesi iptal
edilen Recep YILDIRIM tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare
Mahkemesinin 21.11.2018 tarihli ve E.2018/698-K.2018/2580 sayılı kararı ile 960385 YİBF nolu
yapıya ilişkin hakkında uygulanan idari işlemin iptal edilmesine hükmedildiğinden, Recep
YILDIRIM’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18941, Oda Sicil No: 8983)
denetçi belgesinin iptaline dayanak olan üç adet sebebiyet kaydının bir tanesinin iptal
edilmesinden dolayı denetçi belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının
25.02.2019 tarihli ve 46463 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/37/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
ARM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa İli, Hilvan İlçesi, M41-C-20-A-2-C pafta, 365 ada, 7 parsel üzerindeki 1283673
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c)
ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16411 Ticaret Sicil No ile
Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2439 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ARM Yapı
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, ARM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Recep PADAK’ın (İnşaat
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86493) yeni iş almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık
Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46466 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/38/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
ETK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, G22B18B4A pafta, 1045 ada, 7 parsel üzerindeki 645096
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c)
ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11974 Ticaret Sicil No ile
Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 871 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ETK Yapı Denetim
Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, ETK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Şevket ATEŞ (İnşaat Mühendisi,
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Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14892, Oda Sicil No: 29134), Hakan ŞAHİN (İnşaat
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72727) ve Ekrem ATEŞ’in (İnşaat
Mühendisi, Oda Sicil No: 54943) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019
tarihli ve 46469 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/39/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Detsa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1043265 YİBF nolu,
966441 YİBF nolu ve 1016098 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında
Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç
defa idari para cezası uygulanan Detsa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Edirne, Ticaret
Sicil No: 7108-10067, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1815), Kanun’un 8. maddesi
uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Detsa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
kuruluş ortağı Metin AKTAŞ’ın (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 40683) yeni
iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46472 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/40/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Iğdır İli, Merkez İlçesi, İ52A06B4C pafta, 2101 ada, 19 parsel üzerindeki 1494433 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g)
bentleri, 3. maddesinin 1. fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1.
fıkrası, 4. fıkrasının (l) bendi ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan; 5074 Ticaret Sicil No ile Iğdır Ticaret Odasına kayıtlı 1147 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
kuruluş ortakları Mesut COŞKUN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 16791, Oda Sicil No: 22447), Fatih ARAS (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 16790, Oda Sicil No: 31326), Ahmet Kürşad ŞİMŞEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 16792, Oda Sicil No: 50124), Kıyas AKYÜZ’ün (İnşaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15185, Oda Sicil No: 19986) yeni iş almaktan men cezası
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir
görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması
Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46475 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/41/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Iğdır İli, Merkez İlçesi, 21.L.III pafta, 10 ada, 31 parsel üzerindeki 684451 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi ile
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 6. maddesinin 1. fıkrası ve 16.
maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5074 Ticaret Sicil No
ile Iğdır Ticaret Odasına kayıtlı 1147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Iğdır Yapı Denetim
Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mesut COŞKUN (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16791, Oda Sicil No: 22447), Fatih ARAS
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16790, Oda Sicil No: 31326), Ahmet Kürşad
ŞİMŞEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16792, Oda Sicil No: 50124),
Kıyas AKYÜZ’ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15185, Oda
Sicil No: 19986) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46644
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/42/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Balkan Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1161538
YİBF nolu, 1270529 YİBF nolu ve 1000827 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi
Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl
içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Balkan Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret
Odası: Edirne, Ticaret Sicil No: 8167-11178, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:2338),
Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Balkan Trakya
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yavuz SEKMEN’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 26458, Oda Sicil No: 75163) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması Bakanlık Makamının
25.02.2019 tarihli ve 46478 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/43/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Vera Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli İli, İzmit İlçesi, G23B24D2B pafta, 166 ada, 5 parsel üzerindeki 793060 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 18890 Ticaret Sicil No ile Kocaeli
Ticaret Odasına kayıtlı 1454 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Vera Yapı Denetim Ltd.
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
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başlatılması, Vera Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Özcan SEVER’in (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26202, Oda Sicil No: 37449) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46479 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/44/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
ZTB Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, 212-164 pafta, 5824 ada, 1 parsel üzerindeki 1201840 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g)
bentleri ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) ve (l)
bentleri, 6. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 35526Merkez Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1893 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip ZTB Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, ZTB Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları
Mustafa YILDIZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23349, Oda
Sicil No: 65846) ve Ersin GENÇ’in (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:45112)
yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46482 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/45/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Lifos Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, 351 pafta, 4510 ada, 1 parsel üzerindeki 1376151 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g)
bentleri ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) ve (l)
bentleri, 6. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 41342Merkez Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 2250 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Lifos Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Lifos Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Fikret
GÜNEŞ’in (Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77138) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46485 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/46/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Kayseri İpek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, K34C09B2B pafta, 8962 ada, 1 parsel üzerindeki 1399680
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c)
ve (g) bentleri ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) ve (l)
bentleri, 6. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 39335Merkez Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1882 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Kayseri İpek Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin
Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kayseri İpek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
kuruluş ortağı Abdullah ERCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
92895) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46492 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/47/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
SER Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, 351 pafta, 4509 ada, 5 parsel üzerindeki 1394393 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g)
bentleri ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) ve (l)
bentleri, 6. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 35432
Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1144 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
SER Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, SER Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı İhsan
ALTINKAYNAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18272, Oda
Sicil No: 17021) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46493
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/48/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
ASB Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, K35D01A1D pafta, 5488 ada, 1 parsel üzerindeki 1067213
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c)
ve (g) bentleri ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) ve (l)
bentleri, 6. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 35542
Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1041 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
ASB Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, ASB Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet Burak
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BAHÇECİOĞLU (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60340) ve İrem
BAHÇECİOĞLU’nun (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:45581) yeni iş almaktan
men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46496 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/49/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Denaş Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, H21C04C1A pafta, 1036 ada, 5 parsel üzerindeki 731259 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g)
bentleri, 3. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 49867 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı
124 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denaş Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Denaş Yapı Denetim
A.Ş.’nin kuruluş ortakları Ali Naci KIZILOVA (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No: 23956), Teoman UYGUR (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 1587, Oda Sicil No: 10573), İbrahim KUTLU (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1574, Oda Sicil No: 18043), Tuncer DİKENSAK (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1430, Oda Sicil No:25951) ve Aziz Güner
AYYILDIZ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14134, Oda Sicil No: 13002)
yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46499 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/50/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden.
Özen Yapı Denetim Merkezi Ticaret ve San. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda
bulunan;
Bursa İli, Yıldırım İlçesi, H22D08B3A pafta, 6136 ada, 2 parsel üzerindeki 787679 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g)
bentleri, 3. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 55820 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı
400 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özen Yapı Denetim Merkezi Ticaret ve San. Ltd.
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Özen Yapı Denetim Merkezi Ticaret ve San. Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Resul
ŞİMŞEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6522, Oda Sicil No:
37633) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46500 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/51/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Y.D Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, H22D01C3B pafta, 2728 ada, 42 parsel üzerindeki 724304
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c)
ve (g) bentleri, 3. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 49293 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına
kayıtlı 213 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Y.D Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Y.D Yapı
Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Zafer AYTIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 2481, Oda Sicil No: 26412) ve Zümra AYTIN DİLMENLER’in (İnşaat
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79585) yeni iş almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık
Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46632 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/52/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Bursa Uzman Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa İli, Yıldırım İlçesi, H22D07C2A pafta, 1001 ada, 32 parsel üzerindeki 834747
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c)
ve (g) bentleri, 3. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. 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.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bursa
Uzman Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Atilla GİRGİÇ (Elektrik Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2973, Oda Sicil No: 7507), Kadri ERSAVAŞ (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1859, Oda Sicil No: 924) ve Mahmut
AYDIN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1821, Oda Sicil No: 1754) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46638 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/53/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Iğdır Binyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Iğdır İli, Merkez İlçesi, 21-L-II pafta, 65 ada, 76 parsel üzerindeki 847230 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a), (c) ve (g)
bentleri, 3. maddesinin 1. fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1.
fıkrası, 2. fıkrasının (b) ve (ç) bentleri, 4. fıkrasının (l), (o) ve (ö) bentleri, 6. maddesinin 1. fıkrası
ve 16. maddesinin 10. fıkrası, 27. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği
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anlaşılan; 5080 Ticaret Sicil No ile Iğdır Ticaret Odasına kayıtlı 1313 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Iğdır Binyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin
Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Iğdır Binyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
kuruluş ortağı Yaşar SABUR’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27527,
Oda Sicil No: 74950) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim
veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim
veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve
46648 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/54/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Iğdır Binyapı Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 816048,
1004048 ve 703969 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki
hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para
cezası uygulanan Iğdır Binyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Iğdır, Ticaret Sicil No:
5080, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1313) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre
ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Iğdır Binyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları
Yaşar SABUR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27527, Sicil No: 74950) ve
Hakan ATIŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88310) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı olmamaları, Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46628 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2059/55/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Pisagor Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1100313, 1100021
ve 1163605 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası
uygulanan Pisagor Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Kuşadası, Ticaret Sicil No: 8868,
Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2289) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile
yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Pisagor Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet
Özgür ÖZBEK (Elektrik Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55706) ve Cüneyt
UÇARDAĞ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25908, Oda Sicil
No: 58414) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları, Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46602
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Kuşadası Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1152897,
1283774 (C Blok) ve 1283781 (D Blok) YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında
Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç
defa idari para cezası uygulanan Kuşadası Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası:
Kuşadası, Ticaret Sicil No: 8836, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2092) Kanun’un 8.
maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men
cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kuşadası Yapı Denetim Hiz.
Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Barış YAĞLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
29076, Oda Sicil No: 85468) ve Muzaffer KAPUCU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 1421, Oda Sicil No: 17052) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları, Bakanlık Makamının
25.02.2019 tarihli ve 46607 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

2059/57/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Park As Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Kartal İlçesi, 80 pafta, 1958 ada, 49 parsel üzerindeki 883452 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 430522-378104 Ticaret Sicil No ile
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 151 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Park As Yapı
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Park As Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Gencer YÜCE’nin (İnşaat
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 78636) yeni iş almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık
Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46611 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

2059/58/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Kartal İlçesi, 132 pafta, 10253 ada, 471 parsel üzerindeki 1176852 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 943254 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 2431 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arda Yapı Denetim Ltd.
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
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verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Arda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa DELİGÖZ’ün (İnşaat
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57613) yeni iş almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık
Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46613 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

2059/59/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
İstatistik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1255683, 1234228
ve 1108395 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası
uygulanan İstatistik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Keşan, Ticaret Sicil No: Keşan5207, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1975) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre
ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete
ilan tarihinden itibaren başlatılması, İstatistik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa
KAFTELEN’in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58605) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı olmaması, Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46620 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

2059/60/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ordu İli, Fatsa İlçesi, 21K3C pafta, 955 ada, 20 parsel üzerindeki 838838 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g)
bentlerindeki esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3265 Ticaret Sicil No ile Fatsa Ticaret
Odasına kayıtlı 1565 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Karalar
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Denizhan YENİLMEZ YÜCETEPE (Mimar,
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 37501) ve Şakir KARAOĞLANOĞLU’nun (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25606, Oda Sicil No: 54644) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmamaları Bakanlık Makamının 25.02.2019 tarihli ve 46623 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Işık Üniversitesi Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ve Kredi Transferi
Yönetmeliği
–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ
(İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/53)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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