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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA, GÖREVDE 

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2012 tarihli ve 28172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme kapsamındaki kadrolara atanacaklar

için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine aşağı-

daki (2) numaralı alt bent eklenmiş, mevcut alt bent numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“2) Ticaret il müdürü,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (c) bendi eklenmiştir.

“Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bent-

lerinde belirtilen kadrolara sınava tabi olmaksızın atama yapılır.”



“c) Ticaret il müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat,

işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler fakülte, yüksek okul veya bölümleri ile

mühendislik fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onay-

lanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak veya en az dört yıllık yüksek

öğrenimden sonra bu alanlarda lisansüstü eğitim görmüş olmak,

3) Merkez birimleri veya ticaret il müdürlükleri kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 60 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak

suretiyle tespit edilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesi 1/1/2019 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/1/2012 28172

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 5/4/2014 28963
2- 17/1/2015 29239
3- 8/11/2015 29526
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il ve ilçe düzeyinde rehberlik hizmetleri ile

bu hizmetlerin verildiği rehberlik ve araştırma merkezleri ve eğitim kurumlarındaki rehberlik
servislerinin işleyiş ve görevleri ile bu hizmetleri veren kurumlarda çalışan personelin görev,
yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim

Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5/6/1986 tarihli ve 3308
sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun,
3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel
Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim
Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Bölüm: Rehberlik ve araştırma merkezlerindeki özel eğitim hizmetleri bölümünü ve

rehberlik hizmetleri bölümünü,
c) Bölüm başkanı: Rehberlik ve araştırma merkezlerindeki özel eğitim hizmetleri bö-

lümü başkanını ve rehberlik hizmetleri bölümü başkanını,
ç) Çocuk gelişimi ve eğitimcisi: Üniversitelerin çocuk gelişimi veya çocuk sağlığı ve

eğitimi alanlarında lisans eğitimi almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde öğrencilere, aile-
lere ve öğretmenlere çocukların her türlü gelişim durumlarına ilişkin sorunların çözümünde
gerekli önlemlerin alınmasında ve gelişimlerinin izlenmesinde yardım sağlayan personeli,

d) Danışan: Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak üzere ilgili kurumlara başvuran bi-
reyi,

e) Danışan dosyası: Rehberlik hizmetlerinden yararlanan bireylere ilişkin hizmetin ge-
rektirdiği özel ve gizlilik içeren; bireyin ve öğrenci ise velisinin izni olmadan (mevzuat ile yet-
kili kılınan makamlar hariç) paylaşılmayan bilgilerin kaydedildiği dosyayı,

f) Danışmanlık tedbiri: Hakkında danışmanlık tedbir kararı alınmış çocuğun bakımın-
dan sorumlu olan kimselere, çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara ise eğitim ve gelişimleri
ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik rehberlik tedbirlerini,

g) Eğitim programcısı: Üniversitelerin eğitimde program geliştirme alanında lisans eği-
timi almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
alanlarında gereksinim duyulan programların geliştirilmesinde gerekli teknik hizmetleri veren
personeli,

ğ) Ergoterapist: Üniversitelerin ergoterapi alanında lisans eğitimi almış rehberlik ve
araştırma merkezlerinde bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılımlarını geliştirmek amacıyla
hizmet sunan personeli,

h) Fizyoterapist: Üniversitelerin fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans eğitimi
almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde bireylerin yetersizliklerinden kaynaklı ağrıyı, özrü
ve yeteneklerini özel ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemleri ile belirleyerek hekimin
tanısına göre, fonksiyonun ve fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve
rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eden personeli,
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ı) Koordinatör rehberlik öğretmeni: Eğitim kurumunda birden fazla rehberlik öğretme-
ninin bulunması halinde rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili işbirliği ve organizasyonu
sağlamakla yükümlü rehberlik öğretmenini,

i) Psikolog: Üniversitelerin psikoloji alanında lisans eğitimi almış rehberlik ve araştırma
merkezlerinde atipik ve uyum güçlüğü olan çocuklara tanılama ve terapi hizmetleri veren per-
soneli,

j) Psikolojik danışma: Bireylere kendini tanıma, karar verme ve problem çözme becerisi
kazandıran, bireylerin kişisel ve toplumsal uyumlarını gerçekleştirmelerini amaçlayan bireyle
veya grupla yürütülen süreci,

k) Psikolojik ölçme araçları: Rehberlik ve araştırma merkezleri ile rehberlik servisleri-
nin bireyi tanıma, tanılama, tarama ve inceleme çalışmalarında kullanabilecekleri çeşitli test,
anket ve envanterleri,

l) Psikometrist: Psikolojik ölçme araçları konusunda lisans veya lisansüstü eğitim almış
rehberlik ve araştırma merkezlerinde tarama, inceleme, tespit, teşhis ve benzeri amaçlarla kul-
lanılacak psikolojik ölçme araçlarını uygulamayı bilen ve gerekli olanları geliştiren personeli,

m) Rehberlik öğretmeni: Eğitim kurumlarındaki rehberlik servisleri ile rehberlik ve
araştırma merkezlerinde rehberlik hizmetlerini yürüten personeli,

n) Rehberlik ve araştırma merkezi: Rehberlik hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerini
planlayarak hizmetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlayan kurumu,

o) Rehberlik servisi: Eğitim kurumlarındaki rehberlik hizmetlerinin yürütüldüğü birimi,
ö) Sınıf rehber öğretmeni: Eğitim kurumlarında bir sınıfın rehberlik hizmetlerini yürüten

ilkokullarda sınıf öğretmenini, ortaokullarda şube rehber öğretmenini, ortaöğretim kurumla-
rında ise sınıf rehber öğretmenini,

p) Sosyal Çalışmacı: Üniversitelerin sosyal hizmet alanında lisans eğitimi almış reh-
berlik ve araştırma merkezlerinde danışanlarla ilgili olarak verilecek hizmetlerin planlanması
için gerekli sosyal, ekonomik ve kültürel bilgileri toplayan, değerlendiren ve hizmetlerin ve-
rilmesinde sosyal hizmet kurumları arasında eşgüdümü sağlayan personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Rehberlik Hizmetlerinin Amaçları ve İlkeleri

Rehberlik hizmetlerinin amaçları
MADDE 4 – (1) Türk Millî Eğitiminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde rehberlik

hizmetleri; kendini tanıyan, kendisine sunulan eğitsel ve mesleki fırsatları değerlendirebilen,
sorumluluk alabilen bireyler yetiştirilmesini ve bireylerin toplum içinde sağlıklı bir birey olarak
yaşamlarını sürdürerek kendini gerçekleştirmelerini amaçlar.

Rehberlik hizmetlerinin ilkeleri
MADDE 5 – (1) Rehberlik hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde;
a) Bireye ve bireysel farklılıklara saygı,
b) Bilimsellik,
c) Gizlilik,
ç) Gelişimsel bir anlayışla önleyici ve koruyucu yaklaşım,
d) Bireysel, kurumsal ve toplumsal özellikler ile ihtiyaçların göz önünde bulundurul-

ması,
e) Hayat boyu rehberlik anlayışıyla bireylerin yaş, gelişim özellikleri ve öğretim kade-

melerinin dikkate alınması,
f) Mesleki ve etik değerlere uyulması,
g) İlgili tarafların işbirliği ve eşgüdümü,
esastır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Rehberlik Hizmetlerinin Türleri ve Rehberlik Hizmetleri Kapsamında 

Yürütülen Faaliyetler

Alanlarına göre rehberlik hizmetleri
MADDE 6 – (1) Rehberlik hizmeti alanlarına göre üçe ayrılır:
a) Eğitsel rehberlik: Bireyin yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer, kişilik özellikleri, imkân ve

koşullarıyla uyumlu eğitsel kararlar alması; eğitime ilişkin olumlu tutum geliştirmesi ve hayat
boyu öğrenme sürecinde bireyin gelişimine destek olunması amacıyla bireye ve ailesine sunulan
hizmettir.

b) Mesleki rehberlik: Bireyin kendini ve meslekleri tanıması; yetenek, ilgi, ihtiyaç, de-
ğer ve kişilik özellikleri doğrultusunda mesleğe yönelik seçimler yapması; mesleğe hazırlan-
ması, başlaması, mesleğini sürdürmesi ve hayat boyu öğrenme sürecinde kendini geliştirmesi
için birey ve ailesine sunulan hizmettir.

c) Kişisel/Sosyal rehberlik: Bireyin bilişsel, sosyal, duygusal, ahlaki ve davranışsal ge-
lişimini desteklemek amacıyla kendini tanıması; karar verme ve problem çözme gibi sosyal
beceriler ile yaşam becerilerini geliştirmesi ve sorumluluk sahibi bir birey olarak hayatına de-
vam edebilmesi için bireye ve ailesine sunulan hizmettir.

Birey sayısına göre rehberlik hizmetleri
MADDE 7 – (1) Rehberlik hizmetleri hizmetten yararlanan birey sayısına göre ikiye

ayrılır:
a) Bireysel rehberlik; bireyin eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal gelişimine yönelik birebir

sunulan rehberlik hizmetlerini kapsar.
b) Grup rehberliği; bireylerin eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal gelişimlerine yönelik

grupla gerçekleştirilen rehberlik hizmetlerini kapsar.
Öğretim kademelerine göre rehberlik hizmetleri
MADDE 8 – (1) Rehberlik hizmetleri öğretim kademelerine göre beşe ayrılır:
a) Okul öncesi dönemde rehberlik hizmetleri; çocuğun sosyalleşmesine, ilkokula hazır

olması için uyum çalışmalarına, kendini ifade etmeye yönelik sosyal beceriler kazanmasına,
olumlu benlik algısı ile mesleklere ilişkin olumlu tutumlar geliştirmesine ve aile rehberliğine
yönelik olarak eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik hizmetleri kapsamında yürütülür.

b) İlkokul kademesinde rehberlik hizmetleri; öğrencinin okula uyum sağlamasına, eği-
tim ortamlarına ve öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmesine; öğrenmeyi öğrenme ve
öğrendiklerini aktarmaya yönelik bilişsel becerileri kazanmasına; etkili öğrenmeye yönelik
stratejiler geliştirme, duyguları tanıma, kendini ifade etme gibi sosyal beceriler ile zorlu yaşam
olaylarıyla baş etme becerileri kazanmasına; kişilik gelişimini ve mesleki gelişimlerini destek-
lemeye yönelik olarak eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik hizmetleri kapsamında yü-
rütülür.

c) Ortaokul kademesinde rehberlik hizmetleri; öğrencinin ilgi, yetenek ve kişilik özel-
likleri doğrultusunda seçmeli derslere, eğitsel ve sosyal kulüplere yönelmesine ve hobi edin-
mesine; güçlü ve zayıf yönlerini tanımasına ve geliştirilmesi gereken yönlerini fark etmesine;
gelişim dönemi özelliklerini tanımasına ve uyum sağlamasına yönelik olarak eğitsel, mesleki
ve kişisel/sosyal rehberlik hizmetleri kapsamında yürütülür.

ç) Ortaöğretim kademesinde rehberlik hizmetleri; öğrencinin bireysel özelliklerini de-
ğerlendirip sağlıklı bir kimlik oluşturarak yetişkinlik yaşamına hazırlanmasına; değerlerini fark
etmesine ve kendi değerleri ile toplumsal değerler arasında bağ kurabilmesine; yükseköğretim
kurumlarına devam etmeye istekli olmasına ve kendisine uygun bir alana yönelmesine, iş ya-
şamına hazırlanmasına ve meslek edinmesine yönelik olarak eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal
rehberlik hizmetleri kapsamında yürütülür.
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d) Yaygın eğitimde rehberlik hizmetleri; bireyin gelişim dönemi özellikleri, ihtiyaçları,
beklentileri, çevre koşulları, sosyoekonomik ve kültürel özellikleri dikkate alınarak hayat boyu
öğrenmeyi destekleyen, meslek öncesi eğitim, iş yaşamına hazırlık, yeni bir meslek edinme,
aktarılabilir becerilerin iş ve meslek yaşamındaki önemine yönelik olarak eğitsel, mesleki ve
kişisel/sosyal rehberlik hizmetleri kapsamında yürütülür.

Bireyi tanıma
MADDE 9 – (1) Bireyi tanıma bireyin kendi ilgi, yetenek, değer, tutum ve kişilik özel-

liklerini keşfetmesini ve gerçekçi kararlar almasını sağlamak amacıyla rehberlik öğretmeni,
sınıf rehber öğretmeni ve diğer öğretmenler tarafından yürütülen bilgi toplama sürecidir. Bu
kapsamda:

a) Öğrencinin yetenek, ilgi, istek, değer, başarı gibi bireysel özellikleri ile sosyal ve
kültürel özellikleri olabildiğince çok boyutlu olarak ele alınır.

b) Bilgilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve kullanılmasında bilimsel standart-
lara uyulur.

c) Bireyi tanıma sürecinde farklı ölçme aracı, yöntem ve teknikler kullanılması bir amaç
değil araçtır.

ç) Bireyi tanıma çalışmalarında temel amaç; öğrencinin kendini tanımasıdır. Öğrenci
hakkında elde edilen bilgiler, onun gelişimini desteklemek için kullanılır.

d) Elde edilen bilgiler bütünleştirilerek değerlendirilir.
Psikolojik ölçme araçlarının uygulanması
MADDE 10 – (1) Rehberlik hizmetlerinde bireyi tanıma çalışmalarında kullanılacak

psikolojik ölçme araçlarının sağlanması, eğitimi, uygulanması, bu araçların gizliliği ve bilimsel
standartlarının korunmasına ilişkin önlemler Bakanlıkça alınır. Bu kapsamda;

a) Psikolojik ölçme aracı uygulanırken uygulayıcı, ölçme aracının geçerliği, güvenirliği,
geliştirme ya da uyarlama çalışmaları, sınırlılıkları ve bu aracın hangi amaçlar için nasıl kul-
lanılacağı konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olur.

b) Psikolojik ölçme aracı uygulanırken ölçme aracının yönergesinde ve el kitabında be-
lirtilen koşullara uyulması zorunludur.

c) Bireye sunulacak rehberlik hizmetlerinde bireyin gelişim özellikleri ve psikolojik
ölçme aracının sonuçları birlikte değerlendirilir.

ç) Psikolojik ölçme aracını kullanan kişi ve kurumlar, ölçme aracının korunmasından,
içeriğinin ve sonuçlarının gizliliğinden sorumludur.

d) Psikolojik ölçme aracı, uygulama ve değerlendirme yeterliliği olmayan kişiler tara-
fından kullanılamaz ve uygulayıcılar yeterlilik sınırlarını aşamaz.

Yönlendirme ve yerleştirme
MADDE 11 – (1) Yönlendirme ve yerleştirme hizmetleri; bireyin gelişimsel özellikleri

ve ihtiyaçları doğrultusunda bireyi derse, bölüme, dala, alana, okula, üst öğrenim kurumlarına,
mesleğe ve katılacağı etkinliklerin seçimine yönlendirmeyi kapsamaktadır. Bu süreçte; eğitsel,
mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik uygulamaları sonuçlarının bütünleştirilmesi esastır.

(2) Yönlendirmede bireye sunulan seçenekler öneri niteliğindedir.
Psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri
MADDE 12 – (1) Doğal afetler ile kaza, ihmal, istismar, intihar, şiddet, savaş ve göç

gibi zorlu yaşam olaylarında psikolojik ve sosyal destek sağlamak üzere psikososyal koruma,
önleme ve krize müdahale hizmetleri sunulur.

(2) Psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri kapsamında il ve ilçe
milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarında psikososyal koruma, önleme ve krize mü-
dahale ekipleri kurulur. Bu ekipler:

a) İl milli eğitim müdürlüklerinde; özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu
müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, en az bir ve en fazla üç rehberlik ve
araştırma merkezi müdürü, en az bir ve en fazla üç rehberlik hizmetleri bölüm başkanı ile en
az bir ve en fazla beş rehberlik öğretmeninden oluşur.
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b) İlçe milli eğitim müdürlüklerinde; özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu
şube müdürü başkanlığında varsa rehberlik ve araştırma merkezi müdürü ve rehberlik hizmet-
leri bölüm başkanı ile her eğitim kademesinden en az birer rehberlik öğretmeninden oluşur.

c) Eğitim kurumlarında; eğitim kurumu müdürü veya eğitim kurumu müdürü tarafından
görevlendirilmiş bir müdür yardımcısı başkanlığında, varsa rehberlik öğretmenleri ile rehberlik
hizmetleri yürütme komisyonu üyesi her sınıf düzeyinden en az bir sınıf rehber öğretmeninden
oluşur.

(3) Yürütülen faaliyetler Bakanlıkça düzenlenir.
Danışmanlık tedbiri uygulamaları
MADDE 13 – (1) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında hakkında koruyucu

ve destekleyici danışmanlık tedbiri kararı verilen çocuklara yönelik gerçekleştirilecek olan uy-
gulamalar aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Adli makamlarca danışmanlık tedbiri kararı verildiği durumlarda, danışmanlık tedbiri
uygulamaları rehberlik servisi tarafından yerine getirilir. Eğitim kurumlarında rehberlik öğret-
meni bulunmadığı veya çocuğun herhangi bir eğitim kurumu ile ilişiği bulunmadığı durumlarda
ise danışmanlık tedbiri uygulamaları rehberlik ve araştırma merkezleri veya il veya ilçe milli
eğitim müdürlüklerinin görevlendireceği çocuğun ikamet adresine en yakın okulun rehberlik
öğretmeni tarafından yerine getirilir.

b) Hakkında danışmanlık tedbiri kararı verilmiş çocuğa ve bu çocuğun bakımından so-
rumlu olan kimselere yönelik alınan kararın gerekçesinin içeriğine ve bireylerin ihtiyaçlarına
göre müdahale programları uygulanır ve gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin uygulama raporu
mahkemeye sunulur.

c) Danışmanlık tedbiri kararı uygulamalarında ilgili kolluk birimleri ve diğer kamu ku-
rum kuruluşlarıyla iş birliği yapılır.

Aile rehberliği
MADDE 14 – (1) Aile rehberliği ailelere ihtiyaç duydukları konularda bilgi vermek ve

gerekli becerileri kazandırmak amacıyla sunulan hizmetlerdir.
(2) Aile rehberliği hizmetleri, çocukların, ailelerin veya çocukların bakımından sorumlu

bireylerin ihtiyaçlarına göre rehberlik öğretmeni tarafından planlanır.
(3) Aile rehberliği hizmetleri, aile görüşmelerini, aile ziyaretlerini, aile eğitimi programı

uygulamalarını ve çocuğun ihtiyaçlarına yönelik müdahale programlarını kapsar. Bireye ilişkin
eğitim sürecinde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi, bireye ve ailesine rehberlik hizmeti
sunulması amacıyla gerçekleştirilen aile ziyaretlerine rehberlik öğretmeni ve rehberlik hizmet-
leri yürütme komisyonu üyesi en az iki kişi katılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri

Rehberlik hizmetleri il danışma komisyonun kuruluşu
MADDE 15 – (1) İl milli eğitim müdürlüklerinde, rehberlik hizmetlerinin il düzeyinde

planlanması ve kurumlar arası iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik hizmetleri il danışma
komisyonu oluşturulur. Rehberlik hizmetleri il danışma komisyonu, Eylül ve Haziran aylarında
olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.

(2) Bu komisyonun sekretarya hizmetleri il milli eğitim müdürlüğündeki özel eğitim
ve rehberlik hizmetleri birimi tarafından yürütülür.

(3) Rehberlik hizmetleri il danışma komisyonu, il milli eğitim müdürü veya il milli eği-
tim müdür yardımcısının veya şube müdürünün başkanlığında;

a) Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu ilçe şube müdürlerinden,
b) Rehberlik ve araştırma merkezi müdürlerinden,
c) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin rehberlik hizmetleri bölüm başkanlarından,
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ç) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının her tür ve kademesinden seçilen en az birer
müdür ve bu kurumlarda görev yapan en az birer rehberlik öğretmeninden,

oluşur.
(4) Bu komisyona gerektiğinde; aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü, il emniyet mü-

dürlüğü, il sağlık müdürlüğü, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer
ilgili kurum temsilcileri davet edilir.

Rehberlik hizmetleri il danışma komisyonunun görevleri
MADDE 16 – (1) Rehberlik hizmetleri il danışma komisyonu aşağıdaki görevleri

yapar:
a) Eylül ayında yapılacak toplantıda, il ve ilçelerde gerçekleştirilmesi düşünülen reh-

berlik hizmetlerine ilişkin ihtiyaçları belirler, değerlendirir ve gerekli tedbirlerin alınmasına
yönelik karar alır.

b) Haziran ayında yapılacak olan toplantıda il ve ilçelerde yapılan rehberlik çalışmala-
rının sonuçlarını değerlendirir.

c) Haziran ve Eylül aylarında yapılacak her iki toplantıda alınan kararların toplantıların
yapıldığı ay içerisinde il milli eğitim müdürlüğünce Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

ç) Rehberlik öğretmeni olmayan eğitim kurumlarında rehberlik hizmetlerinin yürütül-
mesi için alınacak tedbirleri karara bağlar.

d) Açılmasına ihtiyaç duyulan rehberlik ve araştırma merkezleri ile ilgili değerlendir-
mede bulunur ve alınan kararlar doğrultusunda Bakanlığa gönderilmek üzere il milli eğitim
müdürlüğüne teklifte bulunur.

e) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin çalışma bölgelerini kapasitelerine göre her yıl
değerlendirir. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde düzenlemeye ihtiyaç duyulacak hususlarda
Bakanlığa gönderilmek üzere il milli eğitim müdürlüğüne teklifte bulunur.

f) Yıl içerisinde ilin ihtiyacına yönelik düzenlenecek rehberlik hizmetlerine ilişkin ma-
halli hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirler ve teklifi il milli eğitim müdürlüğüne gönderir.

g) Eğitim kurumlarının talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda aile, öğrenci, öğretmen,
idareciler ve diğer kamu personeline yönelik rehberlik hizmetlerine ilişkin düzenleyebileceği
eğitim etkinlikleri ile ilgili teklifte bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Rehberlik ve Araştırma Merkezleri

Rehberlik ve araştırma merkezlerinin bölümleri
MADDE 17 – (1) İl veya ilçelerdeki rehberlik hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerinin

planlanması, koordineli bir şekilde yürütülmesi, sunulan hizmetlerin izlenmesi ve değerlendi-
rilmesinin sağlanması amacıyla faaliyet yürüten rehberlik ve araştırma merkezleri; rehberlik
hizmetleri bölümü ile özel eğitim hizmetleri bölümünden oluşur.

Rehberlik hizmetleri bölümü ve görevleri
MADDE 18 – (1) Rehberlik hizmetleri bölümü, bölüm başkanının sorumluluğunda

rehberlik ve araştırma merkezi müdürü tarafından görevlendirilen yeterli sayıda personelden
oluşur.

(2) Rehberlik hizmetleri bölümünün görevleri şunlardır:
a) Her tür ve kademedeki en az birer rehberlik öğretmeninden oluşturulan komisyon

tarafından il danışma komisyonu kararları göz önünde bulundurularak eğitim kurumlarının
özellik, kademe ve türlerine göre yıllık çerçeve planı hazırlanır. Ders yılı başlamadan önce eği-
tim kurumlarına ulaştırılır.

b) Rehberlik ve araştırma merkezinin sorumluluk bölgesinde bulunan rehberlik öğret-
menleri ile dönem başlarında ve yılsonunda olmak üzere en az üç defa toplantı düzenlenir. De-
ğerlendirme raporu hazırlanır ve sonuçları izlenir.

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                               10 Kasım 2017 – Sayı : 30236



c) Eğitim kurumlarından gönderilen yıllık çalışma programı ile çalışma raporları ince-
lenir, değerlendirilir ve sonuçları raporlaştırılarak rehberlik ve araştırma merkezi müdürüne
iletilir.

ç) Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak üzere rehberlik ve araştırma merkezine baş-
vuran ya da yönlendirilen bireylere randevu verilir. Danışan dosyası açılır ve gerekli psikolojik
yardım hizmeti verilir.

d) Çalışmalarda kullanılan psikolojik ölçme araçları, danışan dosyaları ve diğer kayıt-
ların güvenliği ve gizliliği sağlanır.

e) Eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal alanlarda grup rehberlik etkinliklerine yönelik prog-
ramlar hazırlanır.

f) Hizmetin niteliğine ve bireyin ihtiyaçlarına göre psikolojik ölçme araçları, bilimsel
standartlara ve etik ilkelere göre uygulanır.

g) Bireye ihtiyacı doğrultusunda rehberlik hizmetleri verilir.
ğ) Bireysel veya grupla psikolojik danışma hizmeti rehberlik öğretmenleri tarafından

verilir.
h) Danışanlar ihtiyaçları doğrultusunda gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara yön-

lendirilir.
ı) Öğretmenlere, ailelere ve bireylere bölüm hizmetleri ile ilgili eğitim etkinlikleri dü-

zenlenir.
i) Bölümün hizmetleriyle ilgili bilimsel gelişmeler izlenir, uygulamalardan yararlanılır.

Gerektiğinde üniversiteler ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yapılır.
j) Eğitim kurumlarındaki rehberlik servisleri ziyaret edilerek rehberlik öğretmenlerine

ve eğitim kurumu idaresine yönelik rehberlik hizmeti verilir. Rehberlik öğretmeni olmayan
okullara yönelik gerekli çalışmalar planlanarak uygulanır.

k) Hizmetlerde kullanılacak psikolojik ölçme araçları ile diğer araç ve tekniklerin tes-
piti, temini, geliştirilmesi ve rehberlik servislerine dağıtımı için yapılabilecek çalışmalar plan-
lanır ve yürütülür.

l) Bireylere, ailelere, öğretmenlere ve eğitim kurumlarına yönelik rehberlik hizmetlerine
ilişkin yayınlar oluşturulur ve eğitim kurumlarına ulaştırılır.

m) Rehberlik öğretmenlerine mesleki gelişimi destekleme kapsamında müşavirlik hiz-
meti verilir.

n) Eğitim kurumlarında görevli rehberlik öğretmenlerine bilgi ve beceri artırıcı eğitim
etkinlikleri düzenlenir. Gerektiğinde ilgili kuruluşlardan uzman desteği alınır.

o) Görevlendirildiği takdirde hakkında danışmanlık tedbir kararı verilen öğrenciye ilgili
mevzuat doğrultusunda ihtiyaç duyulan hizmeti sunar.

ö) Görevlendirildiği takdirde bölüm personeli tercih dönemlerinde tercih danışmanlığı
yapmak üzere görev alır.

(3) Rehberlik öğretmeni bulunmayan eğitim kurumlarındaki rehberlik hizmetleri yü-
rütme komisyonu toplantılarına, gerektiğinde rehberlik ve araştırma merkezinde ya da rehberlik
ve araştırma merkezinin sorumluluk alanında yer alan eğitim kurumlarında görev yapan bir
rehberlik öğretmeninin katılımının sağlanması için planlama yapılır.

Özel eğitim hizmetleri bölümü ve görevleri
MADDE 19 – (1) Özel eğitim hizmetleri bölümü, bölüm başkanının sorumluluğunda

rehberlik ve araştırma merkezi müdürü tarafından yeterli sayıda görevlendirilen personelden
oluşur.

(2) Özel eğitim hizmetleri bölümünün görevleri şunlardır:
a) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tanılanması amacıyla tarama faaliyetleri planlanır.
b) Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinden yararlanmak üzere rehberlik ve

araştırma merkezine başvuran ya da yönlendirilen bireylere; randevu verilir, dosya açılır ve
gerekli hizmetler sunulur.
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c) Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinden yararlanmak üzere rehberlik ve
araştırma merkezine başvuran bireylere ilişkin düzenlenen rapor ve bilgilerin gizliliği sağ-
lanır.

ç) Ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda, rehberlik hizmetleri bölümü ile iş birliği yapılarak
aile eğitim programları düzenlenir, sonuçları izlenir ve değerlendirilir.

d) Eğitim kurumlarında veli, idareci ve öğretmenlere, özel eğitim hizmetleri konusunda
gerekli destek sunulur. Gerektiğinde bu hizmetlerin sunumunda, üniversite ve ilgili kuruluşlarla
iş birliği yapılır.

e) Çalışma bölgesindeki eğitim kurumlarında açılmış olan özel eğitim sınıflarında ve
destek eğitim odalarında yapılan çalışmaları izlemek için il ve ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu
ile gerekli çalışmalar yapılır.

f) Okul öncesi dönemde bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin öğretmenlerine
ve velilerine yönelik eğitim etkinlikleri düzenlenir.

g) Okul öncesi dönemde bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin okula uyum sü-
reci takip edilir.

ğ) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimi öğrencinin devam ettiği eğitim kuru-
munun rehberlik servisi ile iş birliği yapılarak takip edilir.

h) Hizmetlerde kullanılacak psikolojik ölçme araçları ile diğer araç ve tekniklerin tes-
piti, temini, geliştirilmesi ve rehberlik servislerine dağıtımı için yapılabilecek çalışmalar plan-
lanır ve yürütülür.

ı) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere, ailelere, öğretmenlere ve eğitim kurumlarına yö-
nelik özel eğitim hizmetlerine ilişkin yayınlar oluşturulur ve eğitim kurumlarına ulaştırılır.

i) Bölümün hizmetleriyle ilgili bilimsel gelişmeler izlenir, uygulamalardan yararlanılır.
Gerektiğinde üniversiteler ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yapılır.

(3) Bölüm içerisinde Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Kurul 31/5/2006
tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde
belirlenen esaslar çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yürütür.

Rehberlik ve araştırma merkezi müdürünün görevleri
MADDE 20 – (1) Rehberlik ve araştırma merkezi müdürü, rehberlik ve araştırma mer-

kezinin ilgili mevzuata uygun olarak çalışmasından ilde özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden
sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısına veya şube müdürüne, ilçede özel eğitim ve rehberlik
hizmetlerinden sorumlu şube müdürüne karşı sorumludur.

(2) Rehberlik ve araştırma merkezi müdürünün görevleri şunlardır:
a) Rehberlik ve araştırma merkezindeki müdür yardımcıları arasında iş bölümü yapar.
b) Rehberlik ve araştırma merkezinin bölümlerine, bölüm hizmetlerine uygun ve de-

neyimli bir personeli bölüm başkanı olarak görevlendirir.
c) Rehberlik ve araştırma merkezi personelinin, merkezin bölümlerinde uygun şekilde

görevlendirilmesini ve iş bölümünü ilgili bölüm başkanının görüşünü de alarak yapar.
ç) Bölümlerin çalışmalarını izler; hazırladıkları program, rapor ve projelerini inceleye-

rek onaylar ve sonuçları değerlendirir.
d) Rehberlik ve araştırma merkezi çalışmalarında kullanılan psikolojik ölçme araçları-

nın, danışan dosyalarının ve diğer kayıtların güvenliğini, gizliliğini ve standartlarına uygun
kullanılmasını sağlar.

e) Bölümler arası çalışmaları koordine eder.
f) Rehberlik ve araştırma merkezinin yılsonu çalışma raporunun elektronik ortama ak-

tarılmasını ve yeni eğitim yılı çalışma programlarının hazırlanmasını sağlar.
g) Merkez komisyonuna başkanlık eder. Alınan kararlara göre gerekli çalışmaları yü-

rütür.
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ğ) Rehberlik ve araştırma merkezinin hizmetleriyle ilgili yeni gelişmeleri izler ve gerekli
çalışmaları yapar.

h) Rehberlik ve araştırma merkezi hizmetlerinin işbirliği içerisinde yürütülebilmesi için
gerekli önlemleri alır.

ı) Rehberlik ve araştırma merkezinin çalışma bölgesinde bulunan eğitim kurumlarındaki
rehberlik hizmetlerinin planlanmasını, uygulanmasını ve değerlendirilmesini sağlar.

i) Rehberlik ve araştırma merkezinin personel, özlük, bütçe, ayniyat, demirbaş işleri ve
hizmetlerin gerektirdiği araç ve gereçlerin sağlanması için çalışmalar yapar.

j) Rehberlik hizmetleri il danışma komisyonu toplantılarına katılır.
k) Özel eğitim hizmetleri ile rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde il veya ilçedeki il-

gili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.
l) Rehberlik ve araştırma merkezinin bölümlerinin tarama, tanılama ve danışanlarla

ilgili uygulamalarında gerekli sağlık hizmetleri için görev bölgesinde bu hizmetleri veren veya
verebilecek olan birimlerle iş birliği yapar.

m) Rehberlik ve araştırma merkezinin görevlerine ilişkin konularda il veya ilçede se-
miner ve kurs gibi hizmet içi eğitim etkinliklerinin mahallî hizmet içi eğitim planına alınması
için gerekli önerilerde bulunur ve çalışmaları izler. Konferans, panel, sempozyum gibi etkin-
liklerin gerçekleştirilmesini sağlar, ilgili rehberlik ve araştırma merkezi personelini etkinliklerde
görevlendirir.

n) Personel sayısının yetersiz olduğu durumlarda hizmetlerin yürütülmesinde branşı ile
ilgili rehberlik ve araştırma merkezi çalışmalarına katılır.

o) Rehberlik ve araştırma merkezinin stratejik planının hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlar.

ö) İl veya ilçe genelinde özel eğitim ve rehberlik hizmetlerine ilişkin yılda en az üç
araştırma yapılmasını sağlayarak hazırlanan raporu ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderir.

p) Rehberlik ve araştırma merkezi çalışmalarını kamuoyuna tanıtmak amacıyla kitle
iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanır.

r) Eğitim yılı başında yapılacak toplantıda, rehberlik ve araştırma merkezinde oluştu-
rulacak kurul ve komisyonları belirler.

s) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 4 üncü madde-
sinin birinci fıkrasına göre rehberlik ve araştırma merkezinde çalışanların işle ilgili sağlık ve
güvenliğini sağlar.

Rehberlik ve araştırma merkezi müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 21 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Rehberlik ve araştırma merkezinde görevli memurlarla, yardımcı hizmetler sınıfın-

daki personelin iş bölümünü düzenler, müdürün onayından sonra iş ve işlemlerin yürütülmesini
sağlar.

b) Bölümlerin ihtiyaçlarını belirler ve gerekli önlemleri alır.
c) Bölümlerden gelen rapor ve yazıların yazılmasını sağlar.
ç) Personel, özlük, bütçe, ayniyat, demirbaş hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.
d) Satın alma işlerinde müdürün vereceği görevleri yapar.
e) Rehberlik ve araştırma merkezinin muayene, teslim alma ve sayım komisyonlarına

başkanlık eder, bu konulardaki işlemleri yürütür.
f) Rehberlik ve araştırma merkezinin depo, arşiv ve toplantı salonu gibi mekânlarının

düzenli bir şekilde hizmete hazır bulundurulmasını ve korunmasını sağlar.
g) Personel sayısının yetersiz olduğu durumlarda hizmetlerin yürütülmesinde branşı ile

ilgili rehberlik ve araştırma merkezi çalışmalarına katılır.
ğ) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden staj, inceleme ve araştırma amacıyla rehberlik

ve araştırma merkezine gelen kişilere bölümüyle ilgili bilgi verir ve bu kişilerin rehberlik ve
araştırma merkezindeki çalışmalarını düzenler.
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h) Rehberlik ve araştırma merkezinde müdürün olmadığı zamanlarda müdürlüğe vekâlet
eder.

ı) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre rehberlik ve araştırma merkezinde
çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğinin sağlanmasında rehberlik ve araştırma merkezi mü-
dürünün vereceği görevleri yapar.

i) Rehberlik ve araştırma merkezi müdürünün hizmetle ilgili vereceği diğer görevleri
yapar.

Bölüm başkanının görevleri
MADDE 22 – (1) Bölüm başkanının görevleri şunlardır:
a) Bölümün işlerini planlar, işbirliğini sağlar ve çalışmaları izler.
b) Bölümle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gerektiğinde diğer bölümlerle iş birliğini

sağlar.
c) Bölüm hizmetlerinin yürütülmesinde branşı ile ilgili çalışmalara katılır.
ç) Bölümüyle ilgili toplantılar düzenler ve düzenlenen toplantılara katılır.
d) Bölüm çalışma alanına giren konulardaki etkinlikleri ve katılımcıları müdüre önerir.
e) Merkez komisyonu toplantısında görüşülmek üzere bölümün yıllık çalışma progra-

mını ve raporunu bölüm personeli ile birlikte hazırlar ve rehberlik ve araştırma merkezi mü-
dürüne iletir.

f) Bölümle ilgili çalışma programının, değerlendirme raporlarının, araştırma ve proje
raporlarının ve diğer ilgili kayıtların usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar.

g) Rehberlik ve araştırma merkezi müdürünün hizmetlerle ilgili vereceği diğer görevleri
yapar.

Rehberlik öğretmeninin görevleri ve sorumlulukları
MADDE 23 – (1) Rehberlik ve araştırma merkezinde görevli rehberlik öğretmeninin

görevleri şunlardır:
a) Görevlendirildiği bölümün çalışmalarını yürütür.
b) Görevlendirildiği bölümün çalışmaları kapsamında eğitim kurumlarındaki rehberlik

servislerinde yürütülen hizmetlere destek verir ve ihtiyaç duyulan konularda iş birliği yapar.
c) Bireylerin kendini tanımasını sağlar ve gelişimlerini destekler.
ç) İhtiyaçlar doğrultusunda, ailelere, öğrencilere, öğretmenlere ve idarecilere yönelik

eğitim programı ve grup rehberliği ile bireysel veya grupla psikolojik danışma çalışmaları ya-
par.

d) Görevlendirildiği takdirde danışmanlık tedbir kararı alınmış çocuğa ve çocuğun ba-
kımından sorumlu olan kişilere ilgili mevzuat hükümlerince danışmanlık tedbiri hizmeti sağ-
lar.

e) Bireyi tanıma, tarama, eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yönlendirme amacıyla
psikolojik ölçme araçlarını kullanır, sonuçlarını değerlendirir, gerekli durumlarda ilgili bölüm-
lere sevk eder.

f) Psikososyal, koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri ekibinde yer alır.
g) Çalışmalarda kullanılan psikolojik ölçme araçlarının, danışan dosyalarının ve diğer

kayıtların güvenliğini ve gizliliğini sağlar.
ğ) Görevlendirildiği takdirde rehberlik öğretmeni olmayan okulların rehberlik çalışma-

larına destek verir.
h) Görev alanı ile ilgili araştırma, yayın, proje, seminer, konferans ve benzeri çalışma-

lara katılır.
ı) Görevlendirildiği takdirde tercih danışmanlığı çalışmalarını yürütür.
i) Özel eğitim bölümünde görevlendirilmesi hâlinde eğitsel değerlendirme ve tanılama

sürecinde görev alır.
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j) Görev alanı ile ilgili gerekli görülen durumlarda rehberlik ve araştırma merkezinde
görevli en az iki öğretmen ile birlikte aile ziyaretleri yapar.

k) Alanı ile ilgili rehberlik ve araştırma merkezi müdürünün vereceği diğer görevleri
yapar.

Özel eğitim öğretmeninin görevleri ve sorumlulukları
MADDE 24 – (1) Rehberlik ve araştırma merkezinde görev alan özel eğitim öğretme-

ninin görevleri şunlardır:
a) Görevlendirildiği bölümün çalışmalarını yürütür.
b) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyin ihtiyaçları doğrultusunda idareci, öğretmene ve ai-

leye bilgi verir.
c) Bireylerin, eğitsel değerlendirme ve tanılama çalışmalarına katılır.
ç) Destek eğitim önerilen bireylerin, engel türü ve derecesine, gelişim özelliklerine uy-

gun eğitim planını hazırlar ve sonuçlarını değerlendirir.
d) Eğitsel ve mesleki yönlendirmede bireylerin; engel türü ve derecesine uygun kararlar

alabilmek için diğer alan uzmanlarıyla iş birliği yapar.
e) Bireyin yetersizlik türü ve var olan performansı doğrultusunda en az sınırlandırılmış

eğitim ortamlarından yararlanması amacıyla görüş ve önerilerini Özel Eğitim Değerlendirme
Kuruluna sunar.

f) Görev alanı ile ilgili idareci, öğretmen, veli ve öğrencilere eğitim etkinlikleri düzen-
ler.

g) Özel eğitim hizmetleri ile ilgili mevzuat doğrultusunda tanımlanmış diğer görevleri
yerine getirir. Görevlendirilmesi hâlinde ilgili kurullarda görev alır.

ğ) Görev alanı ile ilgili gerekli görülen durumlarda rehberlik ve araştırma merkezinde
görevli en az iki öğretmen ile birlikte aile ziyaretleri yapar.

h) Alanı ile ilgili rehberlik ve araştırma merkezi müdürünün vereceği diğer görevleri
yapar.

Görevlendirilecek diğer personel
MADDE 25 – (1) Rehberlik ve araştırma merkezinde gerektiğinde çocuk gelişimi ve

eğitimcisi, sosyal çalışmacı, eğitim programcısı, psikometrist, psikolog, fizyoterapist ve ergo-
terapist görevlendirilir.

Rehberlik ve araştırma merkezinde bulunması gereken araç-gereç, defterler ve
basılı evrak

MADDE 26 – (1) Mevzuat gereği tutulması zorunlu olan idari, mali ve personel işleri
ile ilgili her türlü defter ve basılı evrakın yanı sıra, rehberlik ve araştırma merkezinin hizmetleri
ve görevleri ile ilgili araç-gereçler şunlardır:

a) Bakanlık tarafından dağıtımı yapılan psikolojik ölçme araçları, teslim ve dağıtım
formları ile puanlama ve kayıt formları.

b) Danışan görüşme formu.
c) Öğrenci gözlem formu.
ç) İnceleme raporu formu.
d) Danışan kayıt defteri.
e) Rehberlik ve araştırma merkezinin kendi geliştirdiği ya da ihtiyaç duyulan diğer def-

ter ve basılı evrak.
f) Rehberlik ve araştırma merkezinin rehberlik ile özel eğitim çalışmalarının daha etkin

biçimde bilgisayar destekli olarak yürütülebilmesi için gerekli yazılım ve donanımlar.
Merkez komisyonu ve görevleri
MADDE 27 – (1) Merkez komisyonu; rehberlik ve araştırma merkezinde görevli ida-

reci ve öğretmenlerden oluşur.
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(2) Rehberlik ve araştırma merkezi çalışmalarının bütünlük içinde yürütülmesi ve ko-
ordinasyonuyla ilgili konuları görüşmek üzere yılda en az iki kez müdürün başkanlığında top-
lanır.

(3) Merkez komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Rehberlik ve araştırma merkezinin bölüm çalışmalarını ihtiyaçlar doğrultusunda plan-

lar ve yıl içinde yapılan çalışmaları değerlendirir.
b) Kurum tarafından yapılacak olan araştırmaları planlar, görevlendirilecek bölümü ve

bölüm personelini belirler.
c) Çalışma bölgesinin rehberlik hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerine ilişkin ihtiyaç-

larını belirler, bu ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacak faaliyetler ve alınacak önlemlere ilişkin
ilgili birimlerle iş birliği yapar.

ç) Rehberlik ile özel eğitim ihtiyaçlarına ilişkin projeler üretilmesi için gerekli çalış-
maları yapar.

ALTINCI BÖLÜM
Eğitim Kurumlarında Rehberlik Hizmetlerinin Yürütülmesi

Rehberlik servisi
MADDE 28 – (1) Resmî ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında rehberlik hiz-

metlerini yürütmek üzere rehberlik servisi kurulur.
(2) Rehberlik hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için rehberlik servisinin;
a) Öğrenci, veli, öğretmen ve diğer personelin kolaylıkla ulaşabileceği konumda olması,
b) Uygun fiziki koşullara sahip olması,
c) Bilişim, iletişim araçları, gerekli büro malzemeleri, bireysel rehberlik ve grup reh-

berliği için gerekli araç ve gereçler ile donatılmış olması,
gerekir.
Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu
MADDE 29 – (1) Eğitim kurumlarında rehberlik hizmetlerinin planlanması ve kurum

içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu oluşturu-
lur.

(2) Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu eğitim kurumu müdürünün başkanlığında
aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Müdür başyardımcısı, sınıf ve şubelerden sorumlu müdür yardımcıları ve pansiyon-
dan sorumlu müdür yardımcıları ile rehberlik hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcısı.

b) Rehberlik öğretmenleri.
c) Sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf düzeyinden seçilecek en az birer temsilci.
ç) Ortaöğretim kurumlarında Disiplin Kurulu ve Onur Kurulundan; ilköğretim kurum-

larında ise Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulundan birer temsilci.
d) Okul-aile birliğinden bir temsilci.
e) Okul öncesi eğitim kurumları hariç okul öğrenci temsilcisi.
(3) Rehberlik öğretmeni bulunmayan eğitim kurumlarında gerektiğinde rehberlik ve

araştırma merkezinden bir rehberlik öğretmeninin bu komisyona katılması sağlanır.
(4) Okul öncesi eğitim kurumlarında; rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu, müdür

başkanlığında bir müdür yardımcısı ve farklı yaş grubundaki çocukların eğitiminden sorumlu
en az birer öğretmenden oluşur.

(5) Yaygın eğitim kurumlarında; yürütme komisyonu, müdürün başkanlığında bir müdür
yardımcısı, rehberlik öğretmeni ile müdürün görevlendireceği bir öğretmenden oluşur.

(6) Rehberlik öğretmenleri komisyonun sürekli üyesidir. Komisyonun diğer üyeleri her
ders yılı başında öğretmenler kurulunda yeniden belirlenir.

(7) Komisyon toplantısı, öğretmenler kurulu toplantısının yapıldığı tarihten itibaren en
geç bir ay içerisinde yapılır.
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(8) Komisyon birinci dönem başında, ikinci dönem başında ve yılsonunda olmak üzere
en az üç defa toplanır. Gerektiğinde rehberlik servisinin önerisi ile de toplanabilir.

(9) Komisyonun gündemi, rehberlik servisince hazırlanıp eğitim kurumu müdürüne su-
nulur; gündem ve toplantı günleri müdür tarafından bir hafta önce yazılı olarak ilgililere du-
yurulur.

(10) Komisyon toplantısında alınan kararlar tutanak haline getirilir.
(11) Alınan kararlar eğitim kurumu personeline yazılı olarak duyurulur.
(12) Rehberlik öğretmeni bulunmayan eğitim kurumlarında rehberlik hizmetleri, reh-

berlik hizmetleri yürütme komisyonu aracılığıyla rehberlik ve araştırma merkezi ile iş birliği
içerisinde yürütülür.

Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonunun görevleri
MADDE 30 – (1) Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu aşağıdaki görevleri yapar:
a) Rehberlik servisince hazırlanan yıllık çerçeve planını inceler; görüşlerini bildirir.

Uygulanması için gerekli önlemleri karara bağlar.
b) Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hizmetlere ilişkin çalışmaları ve ortaya

çıkan sorunları inceler, değerlendirir ve bunların çözümüne yönelik önlemleri belirler.
c) Eğitim ortamında; öğrenciler, aileler, idareciler ve öğretmenler arasında sağlıklı ile-

tişim kurulabilmesi için yapılacak çalışmaları belirler.
ç) Eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmalarında ve öğrencileri yönlendirmede, eğitim ku-

rumundaki etkinliklerden yararlanılabilmesi için gerekli çalışmaları belirler.
d) Yapılacak çalışmalarda birey, aile, ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik iş birliğinin

sağlanması için gerekli faaliyetleri planlar.
Eğitim kurumu müdürünün rehberlik hizmetlerine ilişkin görevleri
MADDE 31 – (1) Eğitim kurumu müdürü aşağıdaki görevleri yapar:
a) Okulda rehberlik hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için hizmetin gerek-

tirdiği fiziksel şartları ve uygun çalışma ortamını hazırlar, kullanılacak araç ve gereci sağlar.
b) Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonunu kurar ve bu komisyona başkanlık eder.
c) Eğitim kurumunun rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili yıllık çerçeve planın

hazırlanmasını sağlar ve uygulanmasını izler.
ç) Eğitim kurumunda birden fazla rehberlik öğretmeni varsa bir rehberlik öğretmenini

koordinatör olarak görevlendirir ve gerekli gördüğü takdirde görevlendirme değişikliği yapar.
d) Birden fazla rehberlik öğretmeni olması hâlinde program, planlama, araştırma gibi

görevler dışında; hizmetlerin yürütülmesinde sınıf ve öğrenci sayıları ve özel beceriler gibi öl-
çütlere göre gerektiğinde iş bölümü yapar.

e) Eğitim kurumundaki öğretmenleri her sınıfa bir sınıf rehber öğretmeni olmak üzere
zorunlu olmadıkça öğrencilerin mezuniyetine kadar değiştirmemeyi esas alarak görevlendirir.

f) Eğitim kurumundaki rehberlik hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için reh-
berlik öğretmeni, sınıf rehber öğretmenleri, öğrenciler ve veliler arasında iş birliğini sağlar.

g) Rehberlik servisince hazırlanan yıllık çerçeve planını ders yılının başladığı ilk ay
içerisinde, yıl sonu çalışma raporunun bir örneğini ise ders yılının tamamlandığı ay içerisinde
bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezine gönderir.

ğ) Haftalık ders çizelgesinde yer alan rehberlik uygulamalarına ayrılmış saatlerde reh-
berlik hizmetlerinin sunulması için gerekli tedbirleri alır.

h) Hakkında danışmanlık tedbir kararı alınmış çocuklara ve ailelerine yönelik rehberlik
servisi tarafından sunulacak hizmetlerin yerine getirilmesini sağlar.

ı) İhtiyaçlar doğrultusunda öğrencilere, öğretmenlere, idarecilere ve ailelere yönelik
gerçekleştirilecek eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi için uygun ortamı ve gerekli desteği sağlar.

i) Pansiyonlarda barınan öğrencilere verilecek rehberlik hizmetleriyle ilgili gerekli ted-
birleri alır.
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Müdür yardımcılarının rehberlik hizmetlerine ilişkin görevleri
MADDE 32 – (1) Eğitim kurumu müdür yardımcıları aşağıdaki görevleri yapar:
a) Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu toplantılarına katılır.
b) Rehberlik hizmetlerinin nitelikli bir şekilde yürütülebilmesi için öğrencilerin devam

durumu, başarı durumu, sosyal kulüp çalışmaları gibi bilgi ve belgeleri rehberlik servisi ile
paylaşır ve iş birliği yapar.

c) Eğitim kurumu müdürünün vereceği rehberlik hizmetleriyle ilgili diğer görevleri
yapar.

Koordinatör rehberlik öğretmeninin görevleri
MADDE 33 – (1) Koordinatörlük görevi verilen rehberlik öğretmeni eğitim kurumunda

yürütülen rehberlik hizmetlerine ilişkin görevlerinin yanı sıra aşağıdaki görevleri yapar:
a) Rehberlik servisi ile eğitim kurumu yönetimi arasındaki koordinasyonu sağlar.
b) Rehberlik programları ve rehberlik etkinlikleri ile ilgili öğretmenler kuruluna bilgi

verir.
c) Rehberlik servisinin hazırladığı yıllık çerçeve programının ve yıl sonu çalışma ra-

porlarının birer örneğini eğitim kurumu müdürüne iletir.
Rehberlik öğretmeninin görevleri
MADDE 34 – (1) Rehberlik öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar:
a) Yıllık çerçeve planını, bağlı olduğu rehberlik ve araştırma merkezinin hazırladığı

çerçeve planı temel alarak eğitim kurumunun türüne ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlar.
Yıllık çerçeve planını ve yıl sonu çalışma raporunu rehberlik ve araştırma merkezine iletilmek
üzere eğitim kurumu müdürüne sunar.

b) Sınıf rehberlik planlarının hazırlanmasında, uygulanmasında, sınıf içi rehberlik uy-
gulamalarının geliştirilmesinde sınıf rehber öğretmenlerine rehberlik eder.

c) Öğrencilerin eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal gelişimlerini sağlamak amacıyla bi-
reysel rehberlik ve grup rehberliği hizmetlerini yürütür.

ç) Sınıf ve pansiyonlarda yürütülen eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik etkin-
liklerinden, rehberlik alanında özel bilgi ve beceri gerektiren hizmetleri yürütür.

d) Gerektiğinde rehberlik hizmetlerinde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kay-
nakları hazırlama ve geliştirme çalışmalarına katılır.

e) Rehberlik hizmetleri çerçevesinde yapılan çalışmaları raporlaştırır ve ilgililerle pay-
laşır.

f) Mesleklerin özelliklerini, ön koşullarını, eğitim, yetiştirilme ve staj olanaklarını, ça-
lışma koşullarını; verilen bursları, eğitim ve iş gücü yetiştirme programlarını öğrenciler, öğ-
retmenler ve velilerle paylaşır.

g) Rehberlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç du-
yulan durumlarda bireysel veya grupla psikolojik danışma ve görüşme yapmak üzere öğrenciyi
ders saati içerisinde rehberlik servisine davet eder. Görüşme içeriğinin gizliliğini koruyarak
görüşülecek öğrencinin yalnızca adını ve görüşme saatini eğitim kurumu idaresine bildirir.

ğ) Rehberlik servisinde gerçekleştirilen çalışmaların kaydını tutar, çalışmalara ait do-
küman arşivi oluşturur.

h) Bireylere ilişkin hizmetin gerektirdiği özel ve gizlilik içeren bilgileri, mevzuat ile
yetkili kılınan makamlar dışında öğrencinin ve velisinin izni olmadan kimseyle paylaşmaz.

ı) Rehberlik hizmetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacı ile materyal hazırlar
ve gerekli tanıtım çalışmalarını gerçekleştirir.

i) Merkezî sınavlara ait tercih döneminde görev alır.
j) Eğitsel değerlendirme ve tanılamada özel eğitim değerlendirme kuruluna üye olarak

katılır.
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k) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla
bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme ekibinde rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere
görev alır.

l) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve ailelerine yönelik eğitim hizmetlerinin yürü-
tülmesinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.

m) Destek eğitim odasında eğitim alan kaynaştırma öğrencilerinin gelişimini takip eder.
Öğretmenlere bu konuda rehberlik eder.

n) Evde ve hastanede eğitime karar verilmiş öğrencilere rehberlik hizmeti sunmak ama-
cıyla öğrenciyi evde ve hastanede ziyaret eder.

o) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin yürüttüğü proje ve ekip çalışmalarına ihtiyaç
duyulması hâlinde katılır.

ö) Öğrencinin ilgi, yetenek, değer, çevre koşulları ve kişilik özelliklerini de dikkate ala-
rak alan, dal ve ders seçimi yapmasına, sosyal kulüplere yönelmesine destek olur. Üst eğitim
kurumlarına ve programlarına ilişkin gerekli bilgileri verir.

p) Görevlendirildiği takdirde komisyonla öğrenci alan eğitim kurumlarının kayıt dö-
neminde görev alır.

r) Eğitim kurumuna ve pansiyona yeni kayıt olan ya da nakil yoluyla gelen öğrencilere
yapılacak uyum çalışmasını planlar.

s) Aile rehberliği hizmetlerini yürütür.
ş) Veli toplantılarına katılır.
t) Öğrencilerin stresle, kişisel sorunlarla ve travmatik yaşantılarla baş etme becerileri

geliştirmelerine destek olur.
u) Öğrencinin kişisel özelliklerini, eğitsel ve mesleki ihtiyaçlarını değerlendirmek ama-

cıyla ihtiyaç duyulan ölçme aracını uygular; değerlendirmelerini raporlaştırarak ilgililerle pay-
laşır.

ü) Mesleki yönelim faaliyetlerinde güncel veri ve gelişmelerden faydalanmak için ilgili
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

v) Psikolojik ölçme araçlarını uygularken, ölçme aracının uygulama yönergesinde be-
lirtilen kurallara, bilimsel ve etik ilkelere uygun davranır.

y) Öğrencinin ya da grubun ihtiyaçlarına göre psikolojik danışma sürecini belirler, uy-
gular ve danışma sürecinde danışan dosyası aracılığı ile gerekli kayıtları tutar.

z) Öğrencilerle yürütülen rehberlik çalışmalarının kayıtlarını tutar ve sonrasında öğ-
renciyi izler.

aa) Hakkında danışmanlık tedbir kararı alınan çocuğa ve çocuğun bakımından sorumlu
kişilere hizmet sunar.

bb) Pansiyonlu eğitim kurumlarında, pansiyonda barınan öğrencilere verilecek rehberlik
hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri eğitim kurumunda veya pansiyonda yürütür.

cc) İhtiyaçlar doğrultusunda, ailelere, öğrencilere, öğretmenlere ve idarecilere yönelik
ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak eğitim etkinlikleri gerçekleştirir.

çç) Çalışmalarını rehberlik ve araştırma merkezi ile işbirliği içerisinde yürütür.
dd) Ortaokullarda öğrenci davranışları değerlendirme kurulunun ve ortaöğretim ku-

rumlarında okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun önerisi ile rehberlik servisine yönlendirilen
öğrenciyle görüşme yapar ve öğrencinin durumuna ilişkin raporu ilgili kurula sunar.

ee) Eğitim kurumu idarecileri, öğretmenler, eğitim kurumu personeli ve ailelere yönelik
rehberlik hizmetleri hakkında işbirliği sağlanması için müşavirlik yapar.

ff) Sınavlarda görev alabilir; belleticilik ve nöbet görevi yapar.
gg) Sunduğu hizmetlerin etkililiğini ve verimliliğini artırmak amacıyla araştırma, izleme

ve değerlendirme çalışmaları yapar.
ğğ) Eğitim kurumu müdürünün vereceği rehberlik hizmetleri ile ilgili diğer görevleri

yapar.
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Sınıf rehber öğretmeninin görevleri
MADDE 35 – (1) Sınıf rehber öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar:
a) Eğitim kurumunun yıllık rehberlik planı çerçevesinde sınıfının yıllık çalışmalarını

planlar. Bu planlamanın bir örneğini ders yılının ilk ayı içinde rehberlik servisine iletir; plan
dâhilinde uygulamalarını gerçekleştirir.

b) Bireyi tanıma tekniklerinden uzmanlık bilgisi gerektirmeyenleri sınıfında uygulaya-
rak sonuçlarını rehberlik öğretmeni ile paylaşır.

c) e-Okul sistemindeki öğrenci gelişim dosyalarının sınıf rehberlik hizmetleri ile ilgili
bölümlerini doldurur, gerektiğinde rehberlik servisiyle iş birliği yapar.

ç) Sınıfa yeni gelen öğrencilerin uyum sürecinde rehberlik öğretmeni ile iş birliği içe-
risinde çalışır.

d) Rehberlik öğretmeni ile iş birliği yaparak öğrencilerin ilgi, yetenek, değer, akademik
başarı ve kişilik özelliklerine göre öğrenci meclisine, öğrenci kulüplerine, seçmeli derslere ve
sosyal etkinliklere yönlendirme işlemlerini yürütür.

e) Sınıfındaki öğrencilerin risk altında olduğuna ilişkin veri elde ettiğinde gerekli des-
teği sağlamak üzere rehberlik servisine bilgi verir.

f) Öğrencinin, öğrenme stilini fark etmesine, öğrenme becerilerini geliştirmesine, aka-
demik performansını artırmasına yönelik çalışmalarında rehberlik servisiyle iş birliği yapar.

g) Sınıfıyla ilgili yürüttüğü rehberlik çalışmalarını, rehberlik hizmetleri ile ilgili ihtiyaç
ve önerilerini belirten raporu ders yılı sonunda rehberlik servisine iletir.

ğ) Öğrenci hakkındaki özel ve gizlilik içeren bilgileri korur.
h) Bireyselleştirilmiş eğitim planının hazırlanmasında görev alır.
ı) Eğitim kurumu müdürünün rehberlik hizmetleri ile ilgili vereceği diğer görevleri

yapar.
Diğer öğretmenler
MADDE 36 – (1) Sınıf rehber öğretmenliği görevi olmayan öğretmenler, gerektiğinde

rehberlik servisinin planlaması doğrultusunda rehberlik çalışmalarına destek sağlar.
(2) Eğitim kurumu müdürünün vereceği rehberlik hizmetleri ile ilgili görevleri yapar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma saatleri ve izinler
MADDE 37 – (1) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli uzmanlar ve rehberlik

öğretmeninin çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenir.

(2) Rehberlik servislerinde görevli rehberlik öğretmenlerinin çalışma süreleri haftalık
30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre
okul müdürlüğünce düzenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kulla-
nırlar.

(3) Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama
sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda izin ve tatil dönemlerinde görevlendirilebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 38 – (1) 17/4/2001 tarihli ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî

Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel
Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (ç) bendinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bendin (3) numaralı
alt bendinde yer alan “aynı fıkranın (g) bendi” ibaresinden önce gelmek üzere “başvuru tari-
hinde veya daha önceki bir tarihte” ibaresi eklenmiştir.
“Bakmakla yükümlü olduğu kişi: 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi ile 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (2) ve (7) numaralı alt bentleri
ile yedinci, sekizinci, on ikinci, on üçüncü ve on dördüncü fıkraları ile ek 13 üncü maddesi dı-
şında kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan,
kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:
a) İkinci fıkrasında yer alan “(10) numaralı bendi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile

üçüncü fıkrası” ibaresi eklenmiştir. 
b) On birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(11) Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler, talep etmeleri ha-

linde talep tarihini takip eden gün itibarıyla gelir testi başvuru şartı aranmaksızın Kanunun 60 ıncı
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Bu kişi-
lerin daha sonra gelir testi yaptırmaları halinde genel sağlık sigortalılıkları gelir durumlarına
göre güncellenir.”

c) On ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu kişilerden öğrenciliği devam edenler talep etmeleri halinde Kanunun 60 ıncı maddesinin
yedinci fıkrası kapsamında genel sağlık sigortalısı olurlar.”

ç) Maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(19) Ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan; lise

ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını
geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkra-
sının (g) bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları
tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle gelir tespiti yapılmaksızın Kanunun 60 ıncı mad-
desinin birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı
sayılırlar.

(20) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen menfur darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu
eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle malul olan sivillerden, 12/4/1991 tarihli ve
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kap-
samında aylık bağlananlar ile yaralanma derecesine bakılmaksızın gazilik unvanı verilenler
Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (8) numaralı alt bendi kapsamında
genel sağlık sigortalısı sayılırlar.

(21) Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşlarının Türkiye’de ikamet etmeyen ve
28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fık-
rasının (ç) bendinde belirtilen ana, baba, eş ve çocukları ile aynı Kanunun 16 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilenlerden aynı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında
olanlar ile bunların Türk soylu ana, baba, eş ve çocukları, talep etmeleri halinde, talep tarihini
takip eden günden itibaren Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında
ikamet şartı aranmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılırlar.”

10 Kasım 2017 – Sayı : 30236                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) 4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı

üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret
alanlar ve Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olarak çalışanlardan ay içeri-
sinde otuz günden eksik prim ödeme gün sayısı bulunanlar, sigortalı çalışmama şartı hariç Ka-
nunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer verilen diğer şartları
haiz olmaları kaydıyla otuz günden eksik günleri için genel sağlık sigortalısının bakmakla yü-
kümlü olduğu kişi sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:
a) Birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
b) Maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(5) Kanunun 60 ıncı maddesinin on ikinci fıkrası gereğince genel sağlık sigortalısı sa-

yılanların eş, çocuk, ana ve babası genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi
sayılmaz.

(6) Kanunun ek 13 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sayılan kişilerden
talepte bulunarak genel sağlık sigortalısı sayılanların eş, çocuk, ana ve babası genel sağlık si-
gortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:
a) Dördüncü fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
b) Beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “genel sağlık sigortalılığı işsizlik” ibaresin-

den sonra gelmek üzere “, Esnaf Ahilik Sandığı” ibaresi eklenmiştir. 
c) Maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(16) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen menfur darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile

bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle malul olan sivillere 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında aylık bağ-
landığı tarihten itibaren; yaralanma derecesine bakılmaksızın gazilik unvanı verilenlerin ise
gazilik unvanı verildiği tarihten itibaren genel sağlık sigortalılığı başlatılır.

(17) Kanunun 60 ıncı maddesinin on ikinci fıkrası kapsamındaki er ve erbaşlar ile yedek
subay öğrencileri ve adaylarının genel sağlık sigortası bildirimi, askerlik şubesinden sevk tarihi,
askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adaylarının genel
sağlık sigortası bildirimi, intibak başlangıç eğitimine başladıkları tarih itibarıyla; Kanunun 60
ıncı maddesinin on üçüncü ve on dördüncü fıkraları kapsamında sayılanların bildirimi, perso-
nelin eğitim ve öğretime başladığı tarih itibariyle ilgili kamu idaresi tarafından yapılır.

(18) Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşlarının Türkiye’de ikamet etmeyen ve
28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fık-
rasının (ç) bendinde belirtilen ana, baba, eş ve çocukları ile aynı Kanunun 16 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilenlerden aynı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında
olanlar ile bunların Türk soylu ana, baba, eş ve çocuklarının talep etmeleri halinde, talep tarihini
takip eden günden itibaren gelir testi yapılmaksızın Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkra-
sının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalılıkları başlatılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapıl-
mıştır:

a) İkinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Kurumdan ilgili kanunları gereği gelir/aylık alanların ölümü halinde bakmakla yü-

kümlü olduğu eşlerinin ölüm aylığı bağlanacağı tarihe kadar, diğer bakmakla yükümlü olduğu
kişilerin ise ölüm tarihini takip eden ay sonuna kadar bu sıfatları devam eder. Zorunlu sigorta-
lıların ölümü halinde ise bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında bu Yönetmeliğin 16 ncı
maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre işlem yapılır.”
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b) Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun

olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da Kanunun 60 ıncı
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak
şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, prim borçlarına bakıl-
maksızın bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi kişi sayılmak suretiyle sağlık hizmetinden
faydalandırılır. İki yıl süre içerisinde lise mezunu olanların 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun
olanların 25 yaşını doldurmaları halinde bu hakları sona erer.”

c) Altıncı fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ğ) bendinde yer
alan “kişi sayıldıkları;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kanunun ek 13 üncü maddesinde sa-
yılanlar hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

ç) Yedinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Kanunun 60 ıncı maddesinin on ikinci fıkrası kapsamında olup,  Kanunun 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi veya isteğe bağlı sigorta kapsamında sigortalılığı devam
edenler, 60 ıncı maddede sayılan gelir/aylık/ödenek almaya devam edenler ve Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olanlardan askerlik görevi nedeniyle aylıksız
izinli sayılanların yedek subay okulu öğrencilik süreleri de dâhil olmak üzere bu sürelerde bak-
makla yükümlü olduğu kişilerin bu sıfatları devam eder. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan askerlik nedeniyle sigortalılıkları
sona erenlerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin
dokuzuncu fıkrasına göre işlem yapılır.”

d) Maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(15) Kanunun 60 ıncı maddesinin on ikinci, on üçüncü ve on dördüncü fıkraları kap-

samında sayılanlardan;
a) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanların terhis tarihinde; yedek

subay öğrencileri ve adaylarının yedek subay nasip tarihinde; askeri öğrenci adayları ile Jan-
darma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adaylarının ise yemin ettikleri tarihte,

b) Uluslararası Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye’de eğitim ve
öğretim gören yabancı uyruklu misafir askeri personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile
fertleri ve Uluslararası Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye’de Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan-
lığında eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu misafir personel ile bakmakla yükümlü ol-
dukları aile fertlerinin ise eğitimin sona erdiği tarihte,

bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılığı sona erer.
(16) Kanunun ek 13 üncü maddesinde sayılan kişilerden Kanunun 60 ıncı maddesinin

birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılan kişilerin başka
kapsamda genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu
kişi statüsüne girmeleri, ayrıca ek 13 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilenlerin çalışma izin
muafiyetinin sona erdiği tarihte bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılıkları sona erer.

(17) Herhangi bir sosyal güvencesi olmaması nedeniyle gelir testi sonucuna göre Ka-
nunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında
tescili yapılanların aynı maddenin diğer bentleri kapsamında genel sağlık sigortalısı olmaları
halinde 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamındaki
genel sağlık sigortalılığı sona erdirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:
a) Beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (9) numaralı alt bendi kap-
samındaki genel sağlık sigortalısının aynı zamanda prim ödeme yükümlüsü kendisi olan bir
kapsamda genel sağlık sigortalısı olması ve bu kapsamlardan borcu nedeniyle sağlık hizmet-
lerinden yararlanamaması halinde,  60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (9) numaralı
alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar.”
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b) Yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(7) Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamına girenler hariç olmak üzere;

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı
Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay
içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ile Kanunun
ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olanlardan ay içerisinde yirmi gün ve daha az çalı-
şanlar 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır-
lar.”

c) Maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(15) Kanunun 60 ıncı maddesinin on ikinci fıkrası kapsamında genel sağlık sigortalısı

sayılanlar bu kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları sürece bu maddenin diğer fıkraları
kapsamında genel sağlık sigortalısı ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu
kişi sayılmazlar.

(16) Kanunun ek 13 üncü maddesinde sayılan kişilerden talep ederek 60 ıncı maddesi-
nin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlar gelir testine tabi tu-
tulmazlar.

(17) Geliri asgari ücretin üçte birinin altında olması sebebiyle 60 ıncı maddenin birinci
fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar, ta-
lep etmeleri halinde talep tarihi itibariyle 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsa-
mında genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Bu kişiler talep tarihinden itibaren 6 ay süreyle 60 ıncı
maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigor-
talısı sayılmazlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında aşağıdaki dü-
zenlemeler yapılmıştır:

a) (a) bendinde yer alan “(c)” ibaresinden sonra gelen “bendinde” ibaresi “bendi ile on
ikinci, on üçüncü, on dördüncü fıkralarında” olarak değiştirilmiştir.

b) (c) bendinde yer alan “işsizlik” ibaresinden sonra gelmek üzere “,Esnaf Ahilik San-
dığı” ibaresi eklenmiştir.

c) (d) bendinin son cümlesi ile alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
ç) (e) bendinde yer alan  “tutarının iki katıdır” ibaresi “tutarıdır” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapıl-

mıştır:
a) Üçüncü fıkrasında yer alan “ (c), (d), (e) ve (g)” ibaresi “(c), (d) ve (e)” olarak de-

ğiştirilmiş ve aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, aynı maddenin birinci fıkrasının (g) bendine tabi olanlar için bu oran %3’ü olup, bu
oranı %12’ye kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

b) Yedinci fıkrasında yer alan “12,5” ibaresi “4,5” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde

yer alan “bendinde” ibaresi “bendi ile on ikinci, on üçüncü ve on dördüncü fıkralarında” ibaresi
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapıl-
mıştır:

a) Üçüncü fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü
maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile Kanuna göre ev hizmetlerinde
ay içinde 30 günden az çalışan sigortalılar” ibaresi “Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu
kişi statüsünde bulunmayan ve prim ödeme gün sayısı ay içerisinde yirmi gün ve daha az olan
“06- Kısmi istihdam”, “7- Puantaj” veya “17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma” eksik
gün seçeneği ile bildirilen ve ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından ça-
lıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma
gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar” olarak değiştirilmiştir.
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b) Dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile aynı maddenin on ikin-

ci, on üçüncü ve on dördüncü fıkraları kapsamına girenler için prim ödeme yükümlülerinin
ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi; primin tahakkuk ettirileceği ay itibarıyla anılan mad-
denin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ve on ikinci fıkrası ile bak-
makla yükümlü oldukları kişiler dahil olmak üzere on üçüncü ve on dördüncü fıkralarında sa-
yılan kişi sayısının üçe bölünmesi suretiyle bulunacak kişi sayısı, aynı maddenin birinci fıkra-
sının (c) bendinin (3) ila (10) numaralı alt bentlerinde sayılan kişiler için ise kişi sayısı esas
alınarak hesaplanır. Ancak Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamın-
daki kişilerden aynı zamanda anılan fıkranın diğer bentleri kapsamına girerek genel sağlık si-
gortalısı sayılanlar, bu fıkraya göre tespit edilecek kişi sayısı hesabına dahil edilmez. Ayrıca
Kanunun 60 ıncı maddesinin on ikinci fıkrasındaki genel sağlık sigortalılığı kapsamında baş-
layan tedavilerin Kanunun 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen süreyi aşması ha-
linde, bir yıla kadar genel sağlık sigortası primleri, Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkra-
sının (c) bendi gereği ilgili kamu idaresi tarafından ödenir.”

“(5) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre genel sağlık sigor-
talısı sayılanlardan tescil tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde gelir testi talebinde bulunan-
lardan gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinin altında
tespit edilenlerin bu sürelerde yaptıkları ödemeler herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya
mahsup edilir.”

c) Maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(10) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yedinci fıkrası gereği sonlandırılması gere-

ken tescil kayıtları için ilgili kamu idarelerinden sehven tahsil edilen genel sağlık sigortası
primleri herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapıl-
mıştır:

a) Birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “(c) ve (f) bentleri” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ile aynı maddenin on ikinci, on üçüncü ve on dördüncü fıkraları” ibaresi eklenmiştir.

b) Maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(13) Kanunun 60 ıncı maddesinin on ikinci fıkrası kapsamındaki genel sağlık sigorta-

lılığı sona erenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanırlar.
(14) Kanunun ek 13 üncü maddesinde sayılan kişilerden talep ederek genel sağlık si-

gortalısı olanların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için sağlık hizmet sunucusuna baş-
vurdukları tarihte 28/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirerek tecil ve taksitlendirmeleri devam
edenler hariç prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.

(15) Kanunun ek 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler için
Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 30 gün prim ödeme şartı
120 gün olarak uygulanır.” 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.
“Genel sağlık sigortası uygulamasında 6824 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kanuna eklenen geçici 73 üncü madde gereği; Kanunun 60 ıncı

maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup
da gelir testine hiç başvurmayanlardan 1/4/2017 tarihinden itibaren on iki ay içinde gelir testine
başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç
tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.

(2) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık
statüsünden kaynaklanan prim borçlarına, 1/4/2017 öncesi döneme ilişkin olarak tahakkuk et-
tirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklardan ödenmemiş
olanların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
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(3) 1/4/2017 tarihinden önce Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
kapsamında tahakkuk ettirilmiş olup ödenmemiş olan aylık prim borcu aslının ait olduğu aya
ilişkin tutarının; 1/4/2017 tarihinde geçerli olan prime esas kazanç alt sınırının otuz günlük tu-
tarının %3’üne eşit veya fazla olması halinde 1/4/2017 tarihinde geçerli olan prime esas kazanç
alt sınırının otuz günlük tutarının %3’ü üzerinden, %3’ünden az olması halinde ise tahakkuk
eden borç tutarı üzerinden prim borcu yeniden hesaplanır. Hesaplanan yeni borcun 1/5/2017
tarihinden itibaren oniki ay içinde peşin veya taksitle ödenmesi hâlinde, bu tutara bu maddenin
1/4/2017 tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.
1/4/2017 tarihinden önce 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigor-
talılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar 67 nci maddede belirtilen şartları taşı-
maları halinde, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alın-
maksızın 1/4/2017 tarihinden itibaren oniki aylık sürenin sonuna kadar sağlık hizmetlerinden
ve diğer haklardan yararlandırılır.

(4) 1/4/2017 tarihine kadar Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
kapsamında ödenmiş olan genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı
tutarları iade ve mahsup edilmez.”

MADDE 14 – Bu Yönetmeliğin;
a) 2 nci maddesinin (c) bendi 1/3/2011,
b) 9 uncu maddesinin (b) bendi 4/4/2015,
c) 2 nci maddesinin (ç) bendi ile 6 ncı maddeye eklenen on dokuzuncu fıkra ve 6 ncı

maddesinin (b) bendi 10/2/2016,
ç) 2 nci maddesinin (a) bendi, 3 üncü maddesi, 7 nci maddesinin (b) bendi ve 11 inci

maddesinin (a) bendi 1/10/2016,
d) 2 nci maddesinin (ç) bendi ile 6 ncı maddeye eklenen yirminci fıkra ve 5 inci mad-

desinin (c) bendi ile 9 uncu maddeye eklenen on altıncı fıkra 29/10/2016,
e) 4 üncü maddesinin (a) bendi ve (b) bendi ile 8 inci maddeye eklenen beşinci fıkra,

5 inci maddesinin (c) bendi ile 9 uncu maddeye eklenen on yedinci fıkra, 6 ncı maddesinin
(d) bendi ile 10 uncu maddeye eklenen on beşinci fıkra, 7 nci maddesinin (c) bendi ile 11 inci
maddeye eklenen on beşinci fıkra, 8 inci maddesinin (a) bendi, 10 uncu maddesi, 11 inci mad-
desinin (b) bendi ile değiştirilen 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve 12 nci maddesinin
(a) bendi ve (b) bendi ile 16 ncı maddeye eklenen on üçüncü fıkra 1/3/2017,

f) 2 nci maddesinin (ç) bendi ile 6 ncı maddeye eklenen yirmi birinci fıkra, 4 üncü mad-
desinin (b) bendi ile 8 inci maddeye eklenen altıncı fıkra, 5 inci maddesinin (c) bendi ile 9 uncu
maddeye eklenen on sekizinci fıkra, 6 ncı maddesinin (c) bendi, (d) bendi ile 10 uncu maddeye
eklenen on altıncı fıkra, 7 nci maddesinin (c) bendi ile 11 inci maddeye eklenen on altıncı ve
on yedinci fıkra, 8 inci maddesinin (c) bendi, 9 uncu maddesinin (a) bendi, 11 inci maddesinin
(b) bendi ile 15 inci maddesinin değiştirilen beşinci fıkrası, 12 nci maddesinin (b) bendi ile
16 ncı maddeye eklenen on dördüncü ve on beşinci fıkralar ve 13 üncü maddesi 1/4/2017,

tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
g) 5 inci maddesinin (b) bendi ve 8 inci maddesinin (b) bendi 1/1/2018 tarihinde,
ğ) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/4/2014 28976
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Adnan Menderes Üniversitesinden:
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/2010 tarihli ve 27750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan
Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci
maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim ele-
manları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına
sunar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve iki müdür yardımcısı ve Merkez Müdürünün
önerisi üzerine, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile
görevlendirilen üyelerden oluşur.  Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin
herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendi-
rilebilir.” 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKILLI SİSTEMLER VE TEKNOLOJİLER 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASTAM) 
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Tek-

nolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ASTAM) amacına, etkinlik alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ankara

Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, et-
kinliklerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
hükümleri kapsar.

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

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/11/2010 27750
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Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen: 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez: Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma

Merkezini, 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü, 
d) Üniversite: Ankara Üniversitesini, 
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Akıllı Sistemler ve Teknolojiler hakkında bilimsel

araştırmalar yapmak, bu konuda etkinlik gösteren kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara da-
nışmanlık desteği vermek ve gerekli uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Merkezin etkinlik alanları 
MADDE 6 – (1) Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür: 
a) Akıllı Sistemler ve Teknolojilerle ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak,

araştırma sonuçlarını yayınlamak, 
b) Akıllı Sistemler ve Teknolojiler konusunda araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda

bulunmak, 
c) Akıllı Sistemler ve Teknolojiler alanında yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü,

merkez ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,
ç) Akıllı Sistemler ve Teknolojiler ile ilgili ulusal ve uluslararası kurs, seminer, konfe-

rans, çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek, 
d) Akıllı Sistemler ve Teknolojiler hakkında araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının

projelerine akademik destek vermek, 
e) Akıllı Sistemler ve Teknolojiler ile ilgili özel veya kamu kuruluşları ve ilgili kişilere

danışmanlık hizmeti sağlamak, 
f) Yurt içi ve yurt dışı kurumlar tarafından desteklenen Akıllı Sistemler ve Teknolojiler

çalışma konularıyla ilgili bilimsel projeler yürütmek,
g) Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) ve diğer akademik birimler ile

iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak suretiyle Üniversite içi ve dışından ilgililer için eğitim
planlamak, eğitim programları hazırlamak ve eğitimleri vermek,

ğ) Akıllı Sistemler ve Teknolojiler ile ilgili ulusal ve uluslararası standartların oluşma-
sına katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl

için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle görevlendirilebilir. 
(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak

görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri
yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, 
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, 
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak, 
ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek, 
d) Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık etkinlik planını ve buna bağlı mali tahmini Rek-

töre sunmak, 
e) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversite Yönetim

Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye seçilir. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli du-
rumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır: 
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırla-

mak ve ilgili konularda kararlar almak, 
b) Bir sonraki yılın mali tahminini hazırlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Akıllı Sistemler ve Tek-

nolojiler ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on beş kişiden oluşur. Da-
nışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir.
Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından da (Kamu kurumları, özel şirketler, araştırma
kuruluşları, vakıf kuruluşları, KOBİ, meslek odaları ve benzeri) üye seçilebilir. 

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yılda en az bir kez
olmak üzere Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk
koşulu aranmaz. 

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BALKANLAR UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Balkanlar Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uludağ Üniversitesi Balkanlar Uygulama ve Araştır-

ma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştır-

ma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (BALKAM): Uludağ Üniversitesi Balkanlar Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,
e) Senato: Üniversitenin Senatosunu,
f) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Balkan tarihi, ekonomisi, politik, sosyal ve kültürel

yapıları hakkında araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, konferans
ve paneller düzenlemek, Balkanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışındaki resmî kurumlar ve sivil
toplum örgütleriyle işbirliği yapıp projeler üreterek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların
yayımlanmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Balkan coğrafyasının tarihi ve kültürüyle ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, projeler

üretmek, bilimsel yayın yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek.
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b) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, seminerler, sempozyumlar ve diğer bi-

limsel toplantılar düzenlemek.

c) Merkezin amaç ve görevleri arasına giren konularda Türkiye, Balkan ülkeleri ve

diğer ülkelerde yapılan yayınları takip ve temin etmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışında Türk bilim adamlarının bilimsel yayın yapmasını teşvik etmek.

d) Üniversitede konularla ilgili ödev, bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve

doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak.

e) Merkezin çalışmaları ve Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ilişkiler konusunda

kamuoyunu bilgilendirmek.

f) Konuyla ilgili bir internet sitesi oluşturarak merkezin amaçları doğrultusunda aka-

demik yayın yapmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak.

g) Merkez bünyesinde bir ihtisas kitaplığı ve arşiv oluşturmak, oluşturulan bu arşiv ve

kütüphaneye, özel ve kamu kuruluşu ile şahıslarda bulunan yazma ve matbu eserlerin bağış,

satın alma ve kopyalama suretiyle akışını sağlamak.

ğ) Üniversitelerde yapılacak tezler ve diğer bilimsel araştırmalardan, Merkezin amacına

uygun olanların yayınlanmasını sağlamak ve bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği

yapmak.

h) Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan akademik kuruluşlarla iş-

birliği yapmak.

ı) Sivil toplum örgütlerine danışmanlık yapmak, işbirliğini geliştirmek.

i) Balkanlar ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki akademik kuruluşlar ve sivil toplum ör-

gütleri ile işbirliğine gitmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile

Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün

kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim ele-

manları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün

onayına sunar. Müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir.

Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır. Müdürün gö-

revde bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardım-

cılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin birimlerini, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
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c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
ç) Merkez bünyesinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
e) Her yılsonunda, o yıl içerisinde yapılan ve/veya tamamlanan faaliyetlerle ilgili ayrı

ayrı rapor hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, araştırma merkezleri,

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Rektörlüğe bağlı ve ihtiyaç duyulan diğer bölümlerde Mer-
kezin programlarına ve faaliyetlerine ilişkin koordinasyonu sağlamak.

g) Merkez bünyesinde sürdürülen araştırma, proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi bi-
çimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler
yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre protokol ve sözleşme düzenlemek.

h) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
ı) Her yılsonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından,

Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı ile birlikte toplam
beş kişiden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev
süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan
üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunda toplantı nisabı, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Ka-
rarlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen görevleri yapar:
a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapılacak çalışmaların yürütülmesi için ge-

rekli görülen kararları almak; plan ve program esaslarını belirlemek.
b) Danışma Kurulu üyelerinin aldığı tavsiye kararlarının ve tespit ettiği çalışma prog-

ramlarının uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.
c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyacını hazırlamak.
ç) Merkezin yılsonu faaliyet raporunu görüşmek.
d) İki ayda en az bir kere olmak üzere Müdürün veya Yönetim Kurulu üyelerinin yarı-

dan bir fazlasının çağrısıyla toplanmak ve oy çokluğuyla karar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından seçilecek en az bir en çok üç öğ-

retim elemanı, sivil toplum örgütleri ile sanayi ve ticaret kuruluşlarının temsilcileri arasından
Müdürün önerisi ile Rektör tarafından belirlenecek toplam on beş üyeden oluşur. Müdür Da-
nışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten
üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine
aynı usulle yenileri seçilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir defa toplanır. Toplantılar üyelerin yarısından bir fazlasının
hazır bulunması ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Danışma Kurulu;
Müdürün, Yönetim Kurulunun veya üyelerin üçte ikisinin Müdüre yapacakları yazılı başvuru
üzerine, başvuruyu izleyen hafta içinde olağanüstü de toplanabilir.
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Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişarî bir organdır ve aşağıda belirtilen görevleri

yapar:

a) Merkezin çalışmalarını ve yıllık çalışma raporunu incelemek.

b) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili Yönetim

Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Yönetim Kurulunca getirilen konular hakkında görüşlerini bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini gerekti-

ğinde Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

Senato kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 06/11/2017

Karar No : 2017/106

Konu : İmar Planı.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġIMA VE BOġALTMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletmemiz ihtiyacı olan 1 adet hizmet alımı ihalesi aĢağıda belirtilen tarih ve saatte 

yapılacaktır. 

1 - Ġdarenin Adresi : Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   

45500 Soma/MANĠSA 

a) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 - 613 20 13 

b) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin a)- 

 

Niteliği - Türü - Miktarı K.Ġ.K. No Dosya No 

Ġhale Tarihi 

ve Saati 

ĠĢin 

Süresi 

1 

Eynez Yeraltı Kontrol ġube 

Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından 

400.000 ton kömürün Soma B 

Termik Santrali 1-4 (Yırca Kapı) ve 

5-6 ünitelerine taĢınması ve 

boĢaltılması iĢi 

2017/569993 2017/2048 
29/11/2017 

saat:14:00 

100 

gün 

 

b) Yapılacağı yer : Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Soma/Manisa 

c) ĠĢin süresi : Ġhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer : Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Komisyon odası 

Soma/Manisa 

4 - Ġhale dokümanı; Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 

Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 150,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 9756/1-1 
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ELEKTRONĠK VEYA OPTĠK VAPORĠZATÖR SĠSTEMLĠ  

ANESTEZĠ CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Ġhtiyacı 

"Elektronik veya Optik Vaporizatör Sistemli Anestezi Cihazı", Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde 

belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130,00-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 22.11.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9767/1-1 
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4 KALEM LABORATUVAR CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı ihtiyacı "4 Kalem Laboratuvar Cihazı", Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 23/11/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9768/1-1 
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X-RAY DIFRAKTOMETRE (XRD) CIHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

X-Ray Difraktometre (XRD) Cihazı Mal Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/571299  

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 53 - 0 312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi  :  

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) :  

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,  

  1 Adet X-Ray Difraktometre (XRD) Cihazı Alımı (Teknik 

ġartnamede belirtilen ekipman, yardımcı donanımlar ve 

malzemeler dahil) 

b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli Ġstekliler için; MTA Genel Müdürlüğü Maden 

Analizleri ve Teknolojisi Dairesi BaĢkanlığı Ambarı 

  b) Yabancı Ġstekliler için; CFR herhangi bir Türkiye Deniz 

Limanı/ CPT herhangi bir Türkiye Hava Limanı  

c) Teslim tarihi/tarihleri : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip iĢe baĢlama 

talimatının (Yabancı istekliler için akreditifin açıldığı 

tarihin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren 120 

(Yüzyirmi) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 22/11/2017 - 10.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 
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4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

Ġstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aĢağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 

sunacaklardır. 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Ġstekli imalatçı ise aĢağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiĢ ve teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu Ġhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 

(205 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 9711/1-1 
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TAġINMAZLAR SATILACAKTIR 

Bilecik Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aĢağıda tabloda nitelikleri belirtilen Bilecik Ġli, Merkez, 

GazipaĢa Mahallesi, 32 pafta, 163 ada, 1 parselde kayıtlı, uygulama imar planında bitiĢik nizam  

1. kat ticaret alanında nitelikleri belirtilen taĢınmazlar, (bağımsız bölümlere ait dükkanlar) 

21/11/2017 tarihinde saat 14:30’da 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/A maddesine göre 

kapalı zarf teklif usulü ile ayrı ayrı satılacaktır. 

2 - SATIġA KONU TAġINMAZIN TAPU KAYDI VE NĠTELĠĞĠ 

Sıra 

No Pafta/Ada/Parsel Adresi 

ĠĢyeri 

Bağımsız 

Bölüm No Yüzölçümü 

Muhammen SatıĢ 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 

Bedeli 

1 
32/163/1 GazipaĢa Mh. 

Yahyabey Sk. No: 15/2 

13 Nolu 

Bağımsız 

Bölüm 

134 m
2
 1.200.000,00-TL 36.000,00-TL 

2 
32/163/1 GazipaĢa Mh. 

Yahyabey Sk. No: 15/2 

14 Nolu 

Bağımsız 

Bölüm 

  82 m
2
    750.000,00-TL 22.500,00-TL 

3 
32/163/1 GazipaĢa Mh. 

Yahyabey Sk. No: 15/2 

15 Nolu 

Bağımsız 

Bölüm 

  58 m
2
    550.000,00 TL 16.500,00 TL 

 

3 - Ġstekliler, ihaleye iliĢkin bilgileri Bilecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 

görebilir ve taĢınmaz mal satıĢ Ģartnamesini 500,00-TL (BeĢyüztürklirası) ücret karĢılığında satın 

alabilirler. 

4 - Ġstekliler söz konusu gayrimenkulün satıĢ ihalesine katılabilmek için satın alacakları 

taĢınmazların geçici teminatını nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. Teminat 

mektubunun süresi en az 90 (doksan) gün süreli olacaktır. 

5 - Ġhaleden doğacak tüm masraflar (Damga vergisi, resmi vergiler, harç, gibi giderler) 

alıcıya ait olacaktır. 

6 - Ġhaleye girmek için isteklilerde Ģu Ģartlar aranır: 

6.1. Gerçek KiĢiler Ġçin; 

a) Nüfus Cüzdan Sureti, 

b)Tebligat için adres beyanı 

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

yetkisinin bulunduğunu gösteren noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

d) ġartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı, 

e) Geçici teminatın yatırıldığına dair Banka dekontu veya Teminat Mektubu, (Geçici 

teminatlar, Belediyemizin T.C. Vakıflar Bankası Bilecik ġubesindeki TR28 0001 5001 5800 7293 

6061 72 nolu geçici teminat hesabına ihalenin adı belirtilerek yatırılacaktır. 

f) Belediyeye borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi. 
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6.2. Ġstekli tüzel kiĢilik ise yukarıdaki belgelere ilave olarak; 

a) Kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından ihale yılı içinde alınmıĢ belge, 

b) Tüzel kiĢilik adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza 

beyannamesi veya imza sirküleri, 

c) ġirketin imza ve yetki sirküleri veya Ģirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin 

bu Ģirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname, 

d) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 

noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi, 

e) ġirket yada Ģahıslardan istenen belgeler, asıl veya noter onaylı suretleri olması 

gerekmektedir. 

7 - TaĢınmazın satıĢ ihalesine iĢtirak edeceklerin, yukarıda ve Ģartnamede belirtilen 

belgeler ile birlikte satıĢ Ģartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak ihale günü saat 14:30’a 

kadar Bilecik Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta, kargo, 

telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

8 - Ġdare, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 29 uncu maddesi gereği ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 9726/1-1 

—— • —— 

EKMEĞĠN TOPTAN SATIġI ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Adana BüyükĢehir Belediyesi Ekmek Fabrikalarında Üretilen Ekmeğin ġartname 

Hükümleri Doğrultusunda Toptan SatıĢı iĢi 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35. Maddesinin 

(a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü Ġle Ġhaleye KonulmuĢtur. 

2 - Bu iĢin ihalesinde 16 Nisan 2002 Tarih ve 24728 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının Uygun Bedele ait tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır. 

3 - ĠĢin tahmin edilen bedeli 36.339.300,00 TL, geçici teminatı ise 1.090.179,00 TL’dir. 

4 - Ġhale 22/11/2017 ÇarĢamba günü saat 14.00’de Adana BüyükĢehir Belediyesi 

Encümen Salonunda yapılacaktır. 

5 - Ġhale ġartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz ĠĢletme ve ĠĢtirakler Daire 

BaĢkanlığında mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilecektir (Ġhale Dosya Bedeli 

200,00 TL’ dir). 

6 - Ġsteklilerin teklif mektuplarını 22/11/2017 ÇarĢamba günü saat 12:00’ye kadar Adana 

BüyükĢehir Belediyesi Yazı ĠĢleri Kararlar Daire BaĢkanlığına sıra numarası alındı karĢılığında 

vermeleri gerekmektedir. 

7 - Ġhaleye katılabilmek için; 

a. Kanuni ikametgahı olması 

b. Tebligat Ġçin Adres Beyanı, 

c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2017 yılı) 

1. Gerçek kiĢi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2. Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından alınmıĢ belge, 

3. Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge 
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d. Ġmza sirküleri vermesi, 

1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 

2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

3. Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge 

e. Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

f. Ortak giriĢim olması halinde ihale Ģartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak 

giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleĢmesi (Pilot Firmanın en çok hisseye 

sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleĢmesinde belirtilecektir) 

g. Örneğine Uygun BaĢvuru Dilekçesi 

h. Mali Durum Bildirisi ve belgeleri 

ı. Ġhale konusu iĢin keĢif bedelinin asgari % 10’u kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya 

yine asgari % 10’u kadar kullanılmamıĢ teminat kredisi olması (Banka referans mektubu genel 

müdürlük teyitli olacaktır) 

i. 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı 

j. Ġstekli Ģirket ise kanıtlayıcı belge (Ticaret Sicil Gazetesi) 

k. Ġsteklinin gerçek veya tüzel kiĢilik durumuna göre gelir/kurumlar vergileri borcu 

olmadığına dair bağlı bulundukları vergi dairesinden ihale ilan yayım tarihinden sonra alınan 

belge (belgenin aslı verilecektir). 

l. ĠĢ Araçları Taahhütnamesi 

m. Personel Taahhütnamesi 

n. Halen taahhüdündeki iĢler bildirisi ve belgeleri 

o. Son 15 yılda müteahhit veya taĢeron olarak yapmıĢ olduğu iĢler bildirisi ve belgeleri 

ö. Dosya alındı makbuzu, 

p. Adana BüyükĢehir Belediyesi adına alınmıĢ 1.090.179,00 TL tutarındaki geçici 

teminata ait alındı veya banka teminat mektubu. 

r. Ġhaleye katılabilmek için örneğine uygun Teklif Mektubu 

8 - BaĢvuru dosyası Ġdareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile) 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde 

yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

10 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 9583/1-1 
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TESHĠN KAZANI ĠġLETMESĠ ĠġĠ HĠZMET ĠġÇĠLĠĞĠ 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından: 

Ġhale kayıt no  : 2017/559715 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Müdürlüğü UĢak-Ankara 

Karayolu 5. Km./UġAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (276) 231 14 91 - 0 (276) 231 17 32 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Teshin Kazanı ĠĢletmesi ĠĢi 5 ay süreyle 4 kiĢi (Vasıflı 

ĠĢçi) ile yapılacaktır.  

b) Yapılacağı yer : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 23.11.2017 PerĢembe günü saat 14:30 

4 - Ġhale dokümanı Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 

ve 118,00 TL (Y.Yüzonsekiztürklirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların Ġhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler 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 Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

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

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

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.  
 9718/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Yasin Görkem Yazıcı Vakfı  

VAKFEDENLER: Bilge Yazıcı 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31.10.2017 tarihli ve E: 2017/276, K: 2017/425 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Spor aracılığıyla memleketimizin her köĢesindeki genç insanların 

fiziksel ve düĢünsel geliĢimine katkıda bulunmak, Türk sporunun ve genç Türk sporcularının 

baĢarıya ulaĢmasını ve geliĢmesini temin etmek ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları 

gerçekleĢtirmek.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (AltmıĢ Bin Türk Lirası) nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Bilge Yazıcı, Nevin Yazıcı, Bilgen Arif Bilgin, Ali Murat Atalay, 

Saygun Ofluoğlu, Burcu Acartekin, Ela Akdikmen  

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ:  

Yönetim Kurulunun belirleyeceği gayece aynı olan bir veya birden fazla vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 9765/1-1 

————— 
Tarsus Ġlçesinde kurulmuĢ olan Sefer Suzan Vakfı, Tarsus 3. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 19.10.2017 tarihinde kesinleĢen, 13.07.2017 tarihli ve E: 2017/22, K: 2017/247 

sayılı kararına istinaden dağılmıĢtır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 9766/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tozyılmaz Yapı Laboratuvarı Limited ġirketi’nin Esenler Mah. BarıĢ Cad. No: 22 B2 

Merkez/ÇANAKKALE adresinde bulunan zemin laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı 

Denetim Komisyonu (MYDK) 31.01.2017 tarih ve 528/6 sayılı kararı ile verilen 567 no’lu 

―Laboratuvar Ġzin Belgesi‖ iptali ve kullanma hakkı veren sözleĢmenin firmanın talebi 

doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 18.07.2017 

tarih ve 536/ no’lu teklif kararıyla ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9752/1-1 

————— 

Anlar Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Batman Ġli, Merkez Ġlçesi, 21L-1B pafta, 994 ada, 6 parsel üzerindeki 1025419 YĠBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) 

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 23408 Ticaret Sicil No ile 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 1049 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Anlar 

Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ 

almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan 

tarihinden itibaren baĢlatılması, Anlar Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Can ÖZÇAN (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24981, Oda Sicil No: 65370), Gökhan REġĠTOĞLU’nun 

(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 98694), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Anlar Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Davut YARDIMCI’nın (ĠnĢaat Mühendisi, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18144, Oda Sicil No: 66814) yeni iĢ almaktan men cezası 

süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir 

görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamını 06.11.2017 tarihli ve 27087 sayılı Olur’u 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/1/1-1 

————— 

Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Batman Ġli, Merkez Ġlçesi, 21L-1C pafta, 302 ada, 1 parsel üzerindeki 856927 YĠBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 5691 Ticaret Sicil No ile Batman 

Ticaret Odasına kayıtlı 2239 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Batman Teknik Yapı 

Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan 

men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine 

sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet EKĠNCĠ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:17632, Oda Sicil No: 21766), Fikret AYTANIR (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13190, Oda Sicil No: 3897), Emrah KARTAL’ın (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 96493), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Batman 

Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Mehmet EKĠNCĠ’nin (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17632, Oda Sicil No: 21766) yeni iĢ almaktan men cezası 

süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 10 Kasım 2017 – Sayı : 30236 

 

görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27088 sayılı Olur’u 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/2/1-1 

————— 

Uyumlu Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Fatih Ġlçesi, 74 pafta, 155 ada, 1 parsel üzerindeki 660045 YĠBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 581564 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret 

Odasına kayıtlı 566 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Uyumlu Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, 

aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, 

yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Uyumlu 

Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 

elemanları Nalan KADAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9367, Oda Sicil 

No: 15222), Fazıl AKIN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2279, Oda Sicil 

No: 26770), Ramazan AKBAY’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 40326), 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Uyumlu Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Mehmet 

KOYUNCU’nun (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6142, Oda Sicil 

No: 36880) ve Yasin KARTAL’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64882) 

yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 

06.11.2017 tarihli ve 27091 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/3/1-1 

————— 

Kayakent Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Silivri Ġlçesi, F20C07B7B pafta, 0 ada, 2854 parsel üzerindeki 1246219 YĠBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) 

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 5320 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy 

Ticaret Odasına kayıtlı 2388 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Kayakent Yapı Denetim 

Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Kayakent Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep 

olan sorumlu denetim elemanları Mehmet GÜMÜġEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 14024, Oda Sicil No: 13145), Metin BÜLBÜL (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 26576, Oda Sicil No: 45918), Nihat YÜZGÜLEÇ’ın (Mimar, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No:48314), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kayakent Yapı Denetim Ltd. 

ġti.’nin kuruluĢ ortağı Doğan CEYLANCI’nın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:101996) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27092 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/4/1-1 

————— 

Sigma Yapı Denetim A.ġ.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Küçükçekmece Ġlçesi, F21C22D1D pafta, 12249 parsel üzerindeki 722286 

YĠBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve 

(g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 444126 Ticaret Sicil No ile 

Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 232 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Sigma Yapı Denetim 

A.ġ.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
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baĢlatılması, Sigma Yapı Denetim A.ġ.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan 

sorumlu denetim elemanları Ferda TULGAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

21572, Oda Sicil No: 31956), Yalçın YILDIZ (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

82033), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sigma Yapı Denetim A.ġ.’nin kuruluĢ ortağı Mehmet 

Emin KURTULUġ’un (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74936) ve Yasemin 

KURTULUġ YAġARBAġ’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39243) yeni iĢ almaktan 

men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya 

teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da 

olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 

27093 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/5/1-1 

————— 

Nisan Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 983815, 983215 ve 1065134 YĠBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile 

hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Nisan Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne 

(Ticaret Odası: Edirne, Ticaret Sicil No: 7139-10099, Yapı Denetim Ġzin Belgesi Numarası: 

1872), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, 

yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Nisan 

Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Bayram VĠRLAN’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17829, Oda Sicil No: 3920) yeni iĢ almaktan men cezası süresi 

içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27090 sayılı Oluru 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/6/1-1 

————— 

Mercanlar Yapı Denetimi Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1099755, 1089901 ve 889345 YĠBF nolu yapıları 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi 

ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Mercanlar Yapı Denetim Ltd. 

ġti.’ne (Ticaret Odası: Burdur, Ticaret Sicil No: 6487-BURDUR, Yapı Denetim Ġzin Belgesi 

Numarası: 1089), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Mercanlar Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Nuri Yasin MERCAN 

(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27640, Oda Sicil No: 38804), 

Ümit YÖRÜK’ün (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19457, Oda Sicil No: 

59504) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluĢunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 

06.11.2017 tarihli ve 27097 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/7/1-1 

————— 

Çukurova Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Adana Ġli, Çukurova Ġlçesi, 5000 ada, 19 parsel üzerindeki 781719 YĠBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4., 5. ve 6. fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaĢılan; 49515 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 569 nolu 
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Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Çukurova Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un       

8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan 

men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Çukurova Yapı Denetim 

Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları 

Ġlhami BOLAT’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12109, Oda Sicil No: 

24081), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çukurova Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı 

Nusret BAġ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9499, Oda Sicil No: 20178) 

yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 

06.11.2017 tarihli ve 27098 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/8/1-1 

————— 

Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Adana Ġli, Çukurova Ġlçesi, 6394 ada, 7 parsel üzerindeki 956324 YĠBF 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, 6. maddesinin 4., 5. ve 

6. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 64487 Ticaret Sicil No ile Adana 

Ticaret Odasına kayıtlı 1620 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Seyhan Eksen Yapı 

Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan 

men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine 

sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Metin ÖLMEZ (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 8950, Oda Sicil No: 22159), Murat AVCI (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 97106), Mehmet TĠPĠ’nin (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No: 100719), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ 

ortağı Göksel KĠREÇCĠ’nin (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39703) yeni iĢ almaktan 

men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya 

teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da 

olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 

27100 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/9/1-1 

————— 

Emsal Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Kadıköy Ġlçesi, 33 pafta, 117 ada, 9 parsel üzerindeki 1186850 YĠBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 736111 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul 

Ticaret Odasına kayıtlı 1852 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Emsal Yapı Denetim Ltd. 

ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Emsal Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan 

sorumlu denetim elemanları Mehmet Ertürk IġIKPINAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 9374, Oda Sicil No: 2424), Suheyla ALTAY (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 19927, Oda Sicil No: 55207), Ayten AKTAġ’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No: 49926), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Emsal Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin 

kuruluĢ ortağı Önder SEVĠLMĠġ’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 49752), 

yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 
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kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 

06.11.2017 tarihli ve 27102 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/10/1-1 

————— 

BNG Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Kadıköy Ġlçesi, 101 pafta, 1094 ada, 129 parsel üzerindeki 930544 YĠBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 572015 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul 

Ticaret Odasına kayıtlı 513 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip BNG Yapı Denetim Ltd. 

ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, BNG Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan 

sorumlu denetim elemanları Temel Erdoğan TOLGA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 21741, Oda Sicil No: 1118), Hanifi ġAHĠNER (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12188, Oda Sicil No: 24701), Saniye YAMAN’ın (Mimar, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48759), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, BNG Yapı Denetim 

Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Temel Erdoğan TOLGA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 21741, Oda Sicil No: 1118), Yılmaz TAġKIN’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Oda Sicil 

No:23358) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27103 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/11/1-1 

————— 

Mikes Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Sarıyer Ġlçesi, F22D01C3A pafta, 1426 ada, 2 parsel üzerindeki 965525  

(A Blok) YĠBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. 

fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 24408-

KADIKÖY Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 277 nolu Yapı Denetim Ġzin 

Belgesine sahip Mikes Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 

süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî 

Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Mikes Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan 

men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Füruzan ġAHBENDEROĞLU 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2288, Oda Sicil No: 12181), Sabri 

KURTKAPAN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13565, Oda Sicil No: 

26784), Sırma DOĞAN’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 76214), 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mikes Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Füruzan 

ġAHBENDEROĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2288, Oda Sicil 

No: 12181) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27104 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/12/1-1 

————— 

Mikes Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Sarıyer Ġlçesi, F22D01C3A pafta, 1426 ada, 2 parsel üzerindeki 965500 YĠBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) 

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 24408-KADIKÖY Ticaret Sicil No 

ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 277 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Mikes Yapı 

Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan 
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men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Mikes Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan 

sorumlu denetim elemanları Füruzan ġAHBENDEROĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 2288, Oda Sicil No: 12181), Sabri KURTKAPAN (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13565, Oda Sicil No: 26784), Sırma DOĞAN’ın (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 76214), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mikes 

Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Füruzan ġAHBENDEROĞLU’nun (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2288, Oda Sicil No: 12181) yeni iĢ almaktan men cezası süresi 

içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27106 sayılı Olur’u 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/13/1-1 

————— 

Mikes Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Sarıyer Ġlçesi, F22D01C3A pafta, 1426 ada, 2 parsel üzerindeki 965506 YĠBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) 

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 24408-KADIKÖY Ticaret Sicil No 

ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 277 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Mikes Yapı 

Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan 

men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Mikes Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan 

sorumlu denetim elemanları Füruzan ġAHBENDEROĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 2288, Oda Sicil No: 12181), Sabri KURTKAPAN (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13565, Oda Sicil No: 26784), Sırma DOĞAN’ın (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 76214), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mikes 

Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Füruzan ġAHBENDEROĞLU’nun (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2288, Oda Sicil No: 12181) yeni iĢ almaktan men cezası süresi 

içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27107 sayılı Olur’u 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/14/1-1 

————— 

Mikes Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Sarıyer Ġlçesi, F22D01C3A pafta, 1426 ada, 2 parsel üzerindeki 965519 YĠBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) 

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 24408-KADIKÖY Ticaret Sicil No 

ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 277 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Mikes Yapı 

Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan 

men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Mikes Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan 

sorumlu denetim elemanları Füruzan ġAHBENDEROĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 2288, Oda Sicil No: 12181), Sabri KURTKAPAN (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13565, Oda Sicil No: 26784), Sırma DOĞAN’ın (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 76214), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mikes 

Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Füruzan ġAHBENDEROĞLU’nun (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2288, Oda Sicil No: 12181) yeni iĢ almaktan men cezası süresi 
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içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27109 sayılı Olur’u 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/15/1-1 

————— 

Mikes Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Sarıyer Ġlçesi, F22D01C3A pafta, 1426 ada, 2 parsel üzerindeki 965564 YĠBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) 

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 24408-KADIKÖY Ticaret Sicil No 

ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 277 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Mikes Yapı 

Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan 

men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Mikes Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan 

sorumlu denetim elemanları Füruzan ġAHBENDEROĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 2288, Oda Sicil No: 12181), Sabri KURTKAPAN (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13565, Oda Sicil No: 26784), Sırma DOĞAN’ın (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 76214), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mikes 

Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Füruzan ġAHBENDEROĞLU’nun (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2288, Oda Sicil No: 12181) yeni iĢ almaktan men cezası süresi 

içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27111 sayılı Olur’u 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/16/1-1 

————— 

Statik Yapı Denetimi Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 779127, 779140 ve 845932 YĠBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile 

hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Statik Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne 

(Ticaret Odası: Adıyaman, Ticaret Sicil No: 1052-Besni, Yapı Denetim Ġzin Belgesi Numarası: 

1191), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, 

yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Statik 

Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Erdoğan ÇANKAYA (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 72148), Hasan ASLAN (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 17404, Oda Sicil No: 13725), Mustafa IġIK (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

17407, Oda Sicil No: 21686), Mustafa CĠGAL’in (Makine Mühendisi, Oda Sicil No: 96491) yeni 

iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda 

idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun 

ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017. tarihli 

ve 27112 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/17/1-1 

————— 

Statik Yapı Denetimi Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 845933, 845934 ve 845935 YĠBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile 

hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Statik Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne 

(Ticaret Odası: Adıyaman, Ticaret Sicil No: 1052-Besni, Yapı Denetim Ġzin Belgesi Numarası: 

1191), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, 

yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Statik 

Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Erdoğan ÇANKAYA (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol 
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Elemanı, Oda Sicil No: 72148), Hasan ASLAN (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 17407, Oda Sicil No: 13725), Mustafa IġIK ( ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

17407, Oda Sicil No: 21686), Mustafa CĠGAL’in (Makine Mühendisi, Oda Sicil No: 96491) yeni 

iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda 

idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun 

ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 

27114 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/18/1-1 

————— 

3D Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Siirt Ġli, Merkez Ġlçesi, 731 ada, 1 parsel üzerindeki 1045748 YĠBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 3600 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına 

kayıtlı 2229 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip 3D Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı 

Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ 

almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, 3D Yapı 

Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 

elemanları Ensari ÇEVĠK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17875, Oda Sicil 

No: 24901), Ali TEKĠN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26037, Oda Sicil No: 

6725), Müfit ALPER (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11414, Oda 

Sicil No: 7926), Tuğba YILDIRIM (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46592), AyĢe 

SĠZER’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101157), Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, 3D Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Betül (ÖZCAN) KARA’nın (Mimar, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 44406), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27115 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/19/1-1 

————— 

Arya Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

ġanlıurfa Ġli, Haliliye Ġlçesi, 187 ada, 2 parsel üzerindeki 1271095 YĠBF nolu yapıda 

yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği 

anlaĢılan; 15520 Ticaret Sicil No ile ġanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2235 nolu Yapı Denetim 

Ġzin Belgesine sahip Arya Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) 

yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî 

Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Arya Yapı Denetim Ltd. ġti’ne yeni iĢ almaktan men 

cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Kazım DUYGUN (ĠnĢaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2830, Oda Sicil No: 20062), Aziz AKILLI’nın (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 112206), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Arya 

Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortağı Osman APAYDIN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 93761), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27117 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/20/1-1 

————— 

Asi Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

ġanlıurfa Ġli, Karaköprü Ġlçesi, 1834 ada, 23 parsel üzerindeki 1263315 YĠBF nolu yapıda 

yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (a), (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği 
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anlaĢılan; 14319 Ticaret Sicil No ile ġanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1880 nolu Yapı Denetim 

Ġzin Belgesine sahip Asi Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) 

yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî 

Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Asi Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men 

cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Haldun HaĢmet AYSAN (ĠnĢaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22212, Oda Sicil No: 26879), Zuhal Gül 

KULAK (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 109367), Mustafa ġENGÜL (ĠnĢaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19407, Oda Sicil No: 45559), ġevket 

PEKOL(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5873, Oda Sicil No: 

6680), Emin MENDER’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9728, Oda Sicil 

No:6198) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asi Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları 

Hatice ÖZDĠLEK(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74492) ve Volkan 

UZSOY’un (ĠnĢaat Mühendisi, Oda Sicil No: 53620) yeni iĢ almaktan men cezası süresi 

içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27118 sayılı Olur’u 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/21/1-1 

————— 

Oran Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

ġanlıurfa Ġli, Haliliye Ġlçesi, 5212 ada, 2 parsel üzerindeki 1236679 YĠBF nolu yapıda 

yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (a) bendi hükmüne göre yerine getirmediği anlaĢılan; 10980 

Ticaret Sicil No ile ġanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1261 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine 

sahip Oran Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 

yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan 

tarihinden itibaren baĢlatılması, Oran Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Nurettin DĠVĠTCĠ’nin (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13850, Oda Sicil No: 7815) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Oran Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Ekrem TÜYSÜZ’ün (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18306, Oda Sicil No: 42553) yeni iĢ almaktan men cezası 

süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir 

görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27119 sayılı Olur’u 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/22/1-1 

————— 

Atak Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kocaeli Ġli, Kandıra Ġlçesi, 101 ada, 5 parsel üzerindeki 853186 YĠBF nolu yapıda yapılan 

inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaĢılan; 22045 

Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 1592 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip 

Atak Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ 

almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan 

tarihinden itibaren baĢlatılması, Atak Yapı Denetim Ltd.ġti’ne yeni iĢ almaktan men cezası 

verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Arif TAġLICA(ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11955, Oda Sicil No: 21387),Müjgan KURTGĠL (Mimar, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10645, Oda Sicil No:12997),Gökhan ILGÖZ’ün (ĠnĢaat 
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Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C No: 50737361080), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Atak Yapı Denetim Ltd.ġti’nin kuruluĢ ortağı YaĢar ġAHĠNÖZ’ün (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 61468) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27120 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/23/1-1 

————— 

MER-TAġ Yapı Denetim Hizmetleri Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, 2994 ada, 5 parsel üzerindeki 555111 YĠBF nolu yapıda 

yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği 

anlaĢılan; 196487 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 419 nolu Yapı Denetim Ġzin 

Belgesine sahip MER-TAġ Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. ġti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi 

gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası 

süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması MER-TAġ Yapı Denetim Hizmetleri 

Ltd. ġti’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; 

Ahmet Fuat TOPÇUOĞLU(ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5806, Oda Sicil 

No: 18439), Süleyman BARKIN’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65002) 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, MER-TAġ Yapı Denetim Hizmetleri Ltd.ġti’nin kuruluĢ 

ortakları Ahmet BAġAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5881, Oda Sicil No: 

15754), Ahmet Fuat TOPÇUOĞLU (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5806, 

Oda Sicil No: 18439) ve Evren SARIÇĠÇEK’ in ( ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No: 65779) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27121 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/24/1-1 

————— 

ġen Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kocaeli Ġli, Gebze Ġlçesi, 1651 parsel üzerindeki 172765 YĠBF nolu yapıda yapılan 

inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaĢılan; 6392-

Kadıköy Ticaret Sicil No Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 327 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine 

sahip ġen Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni 

iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan 

tarihinden itibaren baĢlatılması, ġen Yapı Denetim Ltd. ġti’nin kuruluĢ ortakları Veli Sinan 

ÜNSÜR(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63425), Salim ÜNSÜR (Mimar, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28180, Oda Sicil No: 26479) ve Ahmet Okan SEVER’in 

(ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3947, Oda Sicil No: 19461) yeni iĢ 

almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda 

idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun 

ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli 

ve 27122 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/25/1-1 

————— 

CME Yapı Denetim Ltd.ġti. ve KuruluĢ Yapı Denetim Ltd. ġti’ nin denetim 

sorumluluğunda bulunan; 

Kocaeli Ġli, Gebze Ġlçesi, 4075 ada, 3 parsel üzerindeki 791545 YĠBF nolu yapıda yapılan 

inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun       
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2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaĢılan; 

11959 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 813 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine 

sahip CME Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, ve 19944 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına 

kayıtlı 1716 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip KuruluĢ Yapı Denetim Ltd.ġti’ne aynı 

Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ 

almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, CME Yapı 

Denetim Ltd.ġti’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan; Sorumlu Denetim 

Elemanları: Akif AKA (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 

34795), Veysel SELVĠ ( Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16685, Oda Sicil No: 

14872), Abdullah Üsame CEYLAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41126) ve 

KuruluĢ Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan; Sorumlu 

Denetim Elemanları: Cevher KUMRAL’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 5944, Oda Sicil No: 13420), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması CME Yapı Denetim 

Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları Cihan DUMAN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:20379, Oda Sicil No: 61241), Arif YÜCEL’in (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 5669, Oda Sicil No: 28329) ve KuruluĢ Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları 

Bilal IġIK’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69826) yeni iĢ almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik 

bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması 

için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27124 sayılı 

Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/26/1-1 

————— 

Vera Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kocaeli Ġli, Kartepe Ġlçesi, 3801 parsel üzerindeki 951778 YĠBF nolu yapıda yapılan 

inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaĢılan; 

18890/27109 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 1454 nolu Yapı Denetim Ġzin 

Belgesine sahip Vera Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 

süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî 

Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Vera Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men 

cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları- Naci ġAKĠROĞLU(ĠnĢaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15184, Oda Sicil No: 7622), Mehmet Ali 

PABUÇCUOĞLU(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19844, Oda Sicil No: 

9814), Ġrfan YILDIZ’ın( Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 26295) Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, Vera Yapı Denetim Ltd. ġti’nin kuruluĢ ortağı Özcan SEVER’in (Elektrik Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26202, Oda Sicil No: 37449), yeni iĢ almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik 

bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması 

için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27125 sayılı 

Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/27/1-1 

————— 

Nüans Yapı Denetim Ltd. ġti’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ġstanbul Ġli, Bakırköy Ġlçesi, 59 pafta, 835 ada, 76 parsel üzerindeki 839073 YĠBF nolu 

yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği 

anlaĢılan; 674638 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 922 nolu Yapı Denetim Ġzin 

Belgesine sahip Nüans Yapı Denetim Ltd.ġti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 

süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî 
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Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Nüans Yapı Denetim Ltd.ġti’ne yeni iĢ almaktan men 

cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Mehmet Hulki ÇELĠKCAN(Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20920, Oda Sicil No: 10644), Önder KORUCU 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8047, Oda Sicil No: 13325), Ġmdat ORHAN 

(ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3462, Oda Sicil No:35587),Faruk 

BULUBAY (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3772, Oda Sicil No: 

17702), Cem ASLANDOĞAN’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70102) 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Nüans Yapı Denetim Ltd.ġti’nin kuruluĢ ortağı, Mehmet 

SINAR (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7768, Oda Sicil No: 36861), 

Timurhan KOÇARSLAN(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64036) ve Feyzullah 

Fatih ALTUNCU’nun (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53259) yeni iĢ 

almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda 

idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun 

ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli 

ve 27126 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/28/1-1 

————— 

Egem Yapı Denetim Ltd. ġti’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, 19K-4B pafta, 3398 parsel üzerindeki 943703 YĠBF nolu 

yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (a), (c) ve (g) bendi, Yapı Denetim Uygulama 

Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 4. Fıkrasının (ç) ve (l) bendi, 6. 

Maddesinin 4. Fıkrası ve 16. Maddesinin 10. fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği 

anlaĢılan; 10222 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1414 nolu Yapı Denetim 

Ġzin Belgesine sahip Egem Yapı Denetim Ltd. ġti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) 

yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî 

Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Egem Yapı Denetim Ltd.ġti’ne yeni iĢ almaktan men 

cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Adviye Zeynep KULÇAY (Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17342, Oda Sicil No: 13390), Fikri AKBALIK (ĠnĢaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19501, Oda Sicil No: 22460), Vicdan TEZCAN’ın 

(ĠnĢaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 52186235394) Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Egem Yapı Denetim Ltd.ġti’nin kuruluĢ ortakları Ramazan Cem ATEġ 

(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66804) ve Timur ÇĠÇEK’in (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 20746) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde 

herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve 

baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27127 sayılı Olur’u ile uygun 

görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/29/1-1 

————— 

Egem Yapı Denetim Ltd. ġti’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, 19K-4B pafta, 3398 parsel üzerindeki 943699 YĠBF nolu 

yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (a), (c) ve (g) bendi, Yapı Denetim Uygulama 

Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) ve(b) bentleri, 4. Fıkrasının (ç) ve (l) bendi, 6. 

Maddesinin 4. Fıkrası ve 16. Maddesinin 10. Fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği 

anlaĢılan; 10222 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1414 nolu Yapı Denetim 
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Ġzin Belgesine sahip Egem Yapı Denetim Ltd. ġti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) 

yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî 

Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Egem Yapı Denetim Ltd. ġti’ne yeni iĢ almaktan men 

cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Adviye Zeynep KULÇAY (Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17342, Oda Sicil No: 13390), Fikri AKBALIK (ĠnĢaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19501, Oda Sicil No: 22460), Vicdan TEZCAN’ın 

(ĠnĢaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 52186235394) Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Egem Yapı Denetim Ltd. ġti’nin kuruluĢ ortakları Ramazan Cem ATEġ 

(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66804) ve Timur ÇĠÇEK’in (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 20746) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde 

herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve 

baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27129 sayılı Olur’u ile uygun 

görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/30/1-1 

————— 

Egem Yapı Denetim Ltd. ġti’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, 19K-4B pafta, 3398 parsel üzerindeki 938943 YĠBF nolu 

yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi, Yapı Denetim Uygulama 

Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 4. Fıkrasının (ç) ve (l) bendi, 6. Maddesinin 4. Fıkrası ve 16. 

Maddesinin 10. Fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaĢılan; 10222 Ticaret Sicil No 

ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1414 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Egem Yapı 

Denetim Ltd. ġti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan 

men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

baĢlatılması, Egem Yapı Denetim Ltd. ġti’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan 

sorumlu denetim elemanları; Adviye Zeynep KULÇAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:17342, Oda Sicil No: 13390), Fikri AKBALIK (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:19501, Oda Sicil No: 22460), Bengül AKYURT’un (ĠnĢaat Teknikeri, 

Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 40156890520) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Egem Yapı Denetim Ltd. ġti’nin kuruluĢ ortakları Ramazan Cem ATEġ (ĠnĢaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66804) ve Timur ÇĠÇEK’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No: 20746) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim 

veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim 

veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27128 Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/31/1-1 

————— 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 892424, 1014076 ve 893010 YĠBF nolu yapılarda, 

denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 

yerine getirmediği anlaĢılan YeĢil Vadi Yapı Denetim Ltd. ġti. ve Oktay Yapı Denetim 

Ltd.ġti.’ne 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ 

almaktan men cezası verilmesine sebep olan ve bu sebeple Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası 

uyarınca 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete ilanı ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı 
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denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev alması ve baĢka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı olması engellenen Fatma Nur ABACI tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9.Ġdare Mahkemesinin 21.06.2017 tarih ve 

E.2017/868 sayılı kararı 1014076 YĠBF nolu yapıya iliĢkin hakkında uygulanan idari iĢlemin 

yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, Fatma Nur ABACI’nın (Mimar, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 26443) üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluĢunda idari veya teknik bir görev alması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluĢunun ortağı da olmasının engellenmesine dayanak olan üç (3) adet idari müeyyide 

iĢleminin bir tanesinin yürütmesinin durdurulmasından dolayı hakkında uygulanan engelleme 

iĢleminin iptal edilmesi, 

Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27096 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/32/1-1 

————— 

Lonca Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1058181, 1019150 ve 

1031848 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Lonca Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Arbak CANOVA (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 20091, Oda Sicil No: 3052), 

Apaydın Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 706822, 706966 ve 

706977 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Apaydın Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Hülya BEYAZ TUNÇ (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19205, Oda Sicil No: 31989), 

Apaydın Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 706822, 706966 ve 

706801 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Apaydın Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Salim Oğuz BULHAZ’ın (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 462, Oda Sicil No: 6883), 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve 

üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; 

Apaydın Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 706822, 706966 ve 

706977 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Apaydın Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Eyyup ÜÇEġ’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 82395), 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası ve Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; 

Bakanlık Makamının 06.11.2017 tarihli ve 27094 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 9753/33/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9764/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9757/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9774/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9778/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9777/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 01.11.2017   Karar No: 7061 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Memba Enerji ve Madencilik A.ġ.  

• MERKEZĠ ve 

TEBLĠGAT ADRESĠ : Hilal Mahallesi Cezayir Caddesi No: 15/A Çankaya 

ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 18.06.2015 

RUHSATIN: 

• MAHĠYETĠ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 14.538 hektar  

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠLLERĠ : Tekirdağ, Ġstanbul 

• PAFTA NUMARASI : F20-a4 

KARAR: 

Memba Enerji ve Madencilik A.ġ.’nin Tekirdağ, Ġstanbul illerinde 14.538 hektarlık F20-a4 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 9758/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 01.11.2017   Karar No: 7062 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Alpay Enerji A.ġ.  

• MERKEZĠ ve  

TEBLĠGAT ADRESĠ : Dumluca Sokak No: 19 Beysukent ANKARA  

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 17.06.2015 

RUHSATIN: 

• MAHĠYETĠ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 14.538 hektar  

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠLLERĠ : Tekirdağ, Ġstanbul 

• PAFTA NUMARASI : F20-a4 

KARAR: 

Alpay Enerji A.ġ.’nin Tekirdağ, Ġstanbul illerinde 14.538 hektarlık F20-a4 paftası için 

petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 9759/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

Akçadağ Asliye Hukuk Mahkemesinin (Kadastro Mahkemesi Sıfatıyla) 1983/81 Esas, 

1983/130 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, 

Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar  

Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya  için 

uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân 

olunur. 9724/1-1 

—— • —— 
Elmadağ Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

Ġlçemiz Cumhuriyet Ġlkokulunda hizmetli olarak çalıĢmakta iken, 10 (on) iĢ günü iĢe 

gelmeyerek müstafi duruma düĢerek 24.12.2009 tarihinden itibaren 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 94. Maddesi gereğince "Görevinden Çekilme Ġsteğinde bulunmuĢ sayılan" Meral 

KAPLAN'a Ġlçemiz Elmadağ Mal Müdürlüğünce 25.10.2017 tarihi itibariyle 1.207,22 TL 

anapara, 851,64 TL faiz olmak üzere kiĢi borcu çıkarılmıĢtır. 

Bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde Ankara Ġli Elmadağ Mal 

Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir. 

KiĢi borcu adı geçene ulaĢılamaması nedeniyle tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu kiĢi borcu Meral KAPLAN'a 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre 

ilanen tebliğ olunur. 9725/1-1 

—— • —— 
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. 

1 - Doçent kadrosu için adayların BaĢvuru Formuna özgeçmiĢini, 2 fotoğrafını, Doçentlik 

belgesini, yayın listesini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi 

(CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında 

ÖzgeçmiĢ ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel 

Dairesi BaĢkanlığına baĢvurmaları gerekmektedir. 

2 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten BaĢvuru Formuna 

özgeçmiĢini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 takım 

dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama 

aktarılması, Word ortamında ÖzgeçmiĢ ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) 

ekleyerek Ġlgili Birime baĢvurmaları gerekmektedir. 

3 - BaĢvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi 

gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir. 

Son baĢvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeĢ) gündür. Posta ile yapılacak 

baĢvurular kabul edilmeyecektir. 
 

Ġlgili Birim 

Doçent Y. Doçent 

Açıklama Adet Derece Adet Derece 

HUKUK FAKÜLTESĠ 

Kamu Hukuku Bölümü 

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı     1 1  

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ 

Klinik Bilimler Bölümü 

Ağız DiĢ ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 1 3      

DiĢ Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı 1 3 1 2  

Ortodonti Anabilim Dalı      1 2  

Protetik DiĢ Tedavisi Anabilim Dalı 1 3      

 9722/1-1 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETĠM ÜYELERĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve ―Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari KoĢullar‖a göre 

öğretim üyesi alınacaktır. Ġlan edilen kadrolar aĢağıda belirtilmiĢ olup, istenen evraklar ve 

baĢvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına iliĢkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web 

sayfasında yer verilecektir. BaĢvurular Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen 

yapılacaktır. 

GENEL AÇIKLAMALAR: 

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK 

tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmıĢ olması Ģarttır.  

2 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm Ģartlarını taĢıyor olmaları 

gerekmektedir. 

3 - Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koĢullara uyup uymadığı 

Üniversitemizce oluĢturulacak ―Ön Ġnceleme Komisyonu‖ tarafından incelenecek olup, bu 

inceleme sonucunda aranan koĢulları taĢıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul 

edilecektir. 

4 - BaĢvuran adayların koĢullarının sonradan uygun olmadığının anlaĢılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. 

5 - BaĢvuru süresi bu ilanın ulusal gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, 

baĢvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. BaĢvurular Ģahsen yapılacaktır. 

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine baĢvuru yapabilirler. 

7 - Yabancı dille eğitim yapılacak alanlara baĢvuracak adayların; ―Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

ĠliĢkin Yönetmeliğin‖ 8. Maddesinin (7) Fıkrasında belirtilen hükümleri sağlaması gerekmektedir. 

8 - BaĢvuruların kabulünde 2547 sayılı Kanun’un 35. Maddesi uyarınca eĢ durumu ve 

sağlık mazeretleri hariç olmak üzere mecburi hizmet yükümlülüğü devri teklifi yapılamadığı 

hususu da dikkate alınacaktır. Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan adayların eĢ durumu ve 

sağlık mazeretlerine iliĢkin Üniversitemiz web sitesindeki ilan duyurumuz içeriğinde bulunan 

Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı yazısında belirtilen belgeleri de Rektörlüğümüze sunması 

gerekmektedir. 

9 - Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03   Dahili: 10350-10651 

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire BaĢkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar 
 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet Açıklama 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Nöroloji Doçent 1 1 

Nöroloji bilim alanında doçentliğini 

almıĢ olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Ruh Sağlığı 

ve 

Hastalıkları 

Doçent 1 1 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

uzmanı olmak ve ilgili alanda 

doçentliğini almıĢ olmak. 

 9749/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aĢağıda anabilim dalları ile unvan ve koĢulları 

belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi 

alınacaktır. 

Adayların, baĢvurularını 10-27 Kasım 2017 tarihleri arasında aĢağıdaki açıklamalar 

doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvurular ilgili 

Dekanlığa, Profesör ve Doçent kadrolarına baĢvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğüne) yapılacaktır. 

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.  

Ataması yapılacak olanlar, 5 (beĢ) yıl süre ile (kurum dıĢında eğitim-öğretim ve araĢtırma 

etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını yazılı olarak 

beyan eder ve yazılı beyanlarının ekinde halihazırda gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte 

bulunmadıklarını teyit eden resmi belgeleri sunarlar. 

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiĢ ve Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmıĢ kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) 

uymaları gerekmektedir.  

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere baĢvuran 

adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır. 

Bu kriterlere uymayan adayların baĢvuruları iĢleme konulmayacaktır.  

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karĢılamıĢ olmak, kadro ilanına baĢvurmak için 

asgari koĢul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici 

herhangi bir ceza almamıĢ olmaları gerekir.  

Sahip olunan unvanın altındaki kadroya baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

Ġlan edilen kadrolara baĢvuran adayların; 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., 

Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koĢullar ile birlikte, yayın 

dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri 

sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz 

Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına baĢvuracak adayların; Üniversitemiz veya 

diğer Üniversiteler tarafından verilen ―Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası‖na sahip olmaları gerekir. 

Üniversite dıĢı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı 

YaĢam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. 

Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben baĢvuru sürecinde 

Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı 

kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiĢ formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol 

çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. ÖzgeçmiĢ formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol 

çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.  

Adayların, Profesör kadrosu baĢvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro 

baĢvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu 

içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.  

Adaylar ayrıca, baĢvuru dosyası oluĢturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer 

kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim 

edeceklerdir. 

Posta ile baĢvurular iĢleme alınmayacaktır. 

Ġlan olunur. 
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FAKÜLTE, ANABĠLĠM DALLARI KADRO ÜNVANI 

KADRO 

SAYISI 

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ 

Endodonti Yrd. Doçent(2) 1 

Periodontoloji Yrd. Doçent(3)  1 

Restoratif DiĢ Tedavisi Yrd. Doçent(4) 1 

ECZACILIK FAKÜLTESĠ 

Analitik Kimya Yrd. Doçent(5) 1 

Farmasötik Teknoloji Yrd. Doçent(6) 2 

EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Eski Türk Edebiyatı Profesör(7) 1 

Eski Türk Edebiyatı Yrd. Doçent(8) 1 

Fransız Dili ve Edebiyatı Yrd. Doçent(1)(9) 1 

Yeni Türk Dili Yrd. Doçent(10) 1 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

Ġngiliz Dili Eğitimi Doçent(1)(11) 1 

FEN FAKÜLTESĠ 

Biyoteknoloji Profesör(12)  

Ġstatistiksel Bilgi Sistemleri Doçent 1 

ĠKTĠSADĠ ve ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

Ġktisat Politikası Doçent (Ġngilizce)((1)(13) 1 

Üretim Yönetimi Doçent (1)(14) 1 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

Atom ve Molekül Fiziği Profesör(1)(15) 1 

Telekomünikasyon  Profesör(1)(16) 1 

Uygulamalı Jeoloji Profesör(17) 1 

Cevher Hazırlama  Doçent(1)(18) 1 

Mineraloji Petrografi Doçent(1)(19) 1 

Temel ĠĢlemler ve Termodinamik Doçent(1)(20) 1 

Bilgisayar Donanımı Yrd. Doçent(1)(21) 1 

Endüstri Mühendisliği Yrd. Doçent(1)(22) 1 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doçent(23)  1 

Toplu Beslenme Sistemleri Doçent(24) 1 

Odyoloji  Yrd. Doçent(25) 1 
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FAKÜLTE, ANABĠLĠM DALLARI KADRO ÜNVANI 

KADRO 

SAYISI 

TIP FAKÜLTESĠ 

Biyofizik  Profesör (Türkçe)(1)(26) 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör (Ġngilizce)(1)(27) 1 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör (Ġngilizce)(1)(28) 1 

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Profesör (Türkçe)(1)(29) 1 

Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Profesör (Ġngilizce)(1)(30) 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent (Türkçe) (1)(31) 1 

Radyoloji Doçent (Türkçe)(1)(32) 1 

Aile Hekimliği  Yrd. Doçent (Türkçe)(1)(33) 1 

Ġç Hastalıkları Yrd. Doçent (Türkçe)(1)(34) 1 

Kardiyoloji Yrd. Doçent (Türkçe) (1)(35) 1 

Nöroloji Yrd. Doçent (Türkçe (1)(36) 1 

Tıbbi Patoloji Yrd. Doçent (Türkçe)(1)(37) 1 

Tıp Tarihi ve Etik Yrd. Doçent (Ġngilizce)(1)(38) 1 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 

DiĢ Protez Teknolojisi Doçent(39) 1 

 

AÇIKLAMALAR 

1 - Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki 

kadrolara baĢvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını 

baĢarmıĢ olmaları Ģarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize 

edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/ 

akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaĢılabilir. 

2 - Lazer ve kök kanal medikamentlerinin uzaklaĢtırılması konularında çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

3 - Periodontal patogenez ve kemik biyolojisi konularında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

4 - Kompozit resinler, mikrosertlik ve elastisite konularında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

5 - Analitik Kimya alanında doktora derecesine sahip olmak ve çevreci kimya konusunda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

6 - Eczacı olmak, Farmasötik Teknoloji alanında doktora derecesine sahip olmak. 

7 - 18. ve 19. Yüzyıl Osmanlı Türk Ģiiri üzerine çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

8 - 17. yüzyıl manzum Gülistan ġerhi üzerine çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

9 - Fransız Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak. Fransız Dili ve Edebiyatı alanında 

yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. 

10 - Yeni Türk Dili Edebiyatında anlatıcı üzerine çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

11 - Akademik yazma ve karĢılaĢtırmalı retorik üzerine çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

12 - Biyogiderim, biyofilm, antibiyofilm ve bakterilerin genotipik tiplendirilmesi 

konularında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

13 - Ġktisat alanında doktora derecesine sahip olmak. 
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14 - ĠĢletme alanında doktora derecesine sahip olmak, doçentlik unvanını Üretim Yönetimi 

alanından almıĢ olmak. 

15 - ESR yöntemi, biyolojik ve kiĢisel dozimetre tasarımı konularında çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

16 - Kablosuz ağ kodlaması, MIMO-OFDM, çok kullanıcı sezimi üzerine çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

17 - Kaya mekaniğinde akustik emisyon tekniği uygulamaları ve Ģev mühendisliği 

konularında ulusal ve uluslararası çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

18 - Cevher hazırlamada proses mineralojisinin etkisi üzerine çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

19 - Volkanik kayaç petrolojisi konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

20 - Kimya Mühendisliğinde lisans ve lisansüstü derecelere sahip olmak, doçentlik 

unvanını Kimya Mühendisliği bilim alanında almıĢ olmak. 

21 - Mekânsal ağlar ve metin tabanlı bilgi getirimi konularında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

22 - Çok amaçlı kombinatoriyal optimizasyon konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

23 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans derecesine sahip olmak, Doçentlik 

unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almıĢ olmak. 

24 - Beslenme Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olmak, Doçentlik unvanını 

Beslenme ve Diyetetik alanında almıĢ olmak. 

25 - Odyoloji ve KonuĢma Bozuklukları alanında doktora derecesine sahip olmak. 

26 - Molekül modellemesi konusunda uluslararası deneyim sahibi olmak. 

27 - Çocuk Nefrolojisi uzmanı olmak, nefrogenetik alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

28 - Ġleri Jinekolojik Laparoskopi konusunda deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek, 

üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikasına sahip olmak. 

29 - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı ve El Cerrahisi Yan Dal Uzmanı 

olmak. 

30 - Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora derecesine sahip olmak, doçentlik 

unvanını Tıp Eğitimi alanında almıĢ olmak. 

31 - Çocuk Nefrolojisi uzmanı olmak. 

32 - Türk Radyoloji Derneği yeterlilik diploması ve EDIR (Europan Diploma in 

Radiology) Avrupa Radyoloji Board Diploması sahibi olmak. 

33 - Neonatal Resüsitasyon programı uygulayıcı sertifikası ve ĠĢyeri Hekimliği Eğitici 

Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. 

34 - Göğüs Hastalıkları uzmanı ve yoğun bakım uzmanı olmak, organ bağıĢında uyum 

için Avrupa Birliği ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen eğitici sertifika sahibi olmak. 

35 - Kardiyoloji uzmanı olmak, laboratuvar hayvanları kullanım ve iĢyeri hekimliği 

sertifikalarına sahip olmak. 

36 - Hareket bozuklukları deneysel modelleri ve kliniği ile ilgili çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

37 - Sitoloji sertifikası sahibi olmak. 

38 - Etik kurullar konusunda çalıĢmıĢ olmak ve araĢtırma etik kurulu tecrübesi olmak. 

39 - Protetik DiĢ Tedavisi alanında doktora derecesine sahip olmak, Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu DiĢ Protez Teknolojisi Programında en az beĢ yıl ders vermiĢ olmak. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Dosya No : 51.00.367  

Toplantı Tarihi ve No : 23-24-25/10/2017-203 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24/10/2017-2815 NEVġEHĠR 

Niğde Ġli, Merkez Ġlçesi, 331 ada, 19 parselde yer alan taĢınmazın tescil edilerek 

taĢınmazın yakın çevresinde yer alan 314 ada, 52 parsel, 329 ada, 2-3 parsel, 328 ada, 1-8 

parsellerde kayıtlı tescilli taĢınmaz kültür varlıklarını da kapsayacak Ģekilde koruma alanı 

sınırının belirlendiği Kurulumuzun 27.04.2017 gün ve 2585 sayılı kararına karĢı Niğde Belediye 

BaĢkanlığı’nın Genel Müdürlüğümüze hitaplı 15.05.2017 gün ve 2221 sayılı baĢvurusu üzerine 

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 23.08.2017 tarihinde ki 53. toplantısında 

konunun değerlendirildiğinin ifade edilerek Yüksek Kurulun aldığı 23.08.2017 gün ve 792 sayılı 

kararı gereği Kurulumuzda tekrar değerlendirilmesinin istendiği Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü’nün 07.09.2017 gün ve E.181183 sayılı yazısı ile Niğde Belediye 

BaĢkanlığı’nın 20.9.2017 gün ve 4336 sayılı yazısı ve Müdürlüğümüz uzmanlarının 23.10.2017 

gün ve 3288 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Niğde Ġli, Merkez Ġlçesi YukarıkayabaĢı Mahallesinde Kurulumuzun 27.04.2017 gün ve 

2585 sayılı kararıyla Kurulumuzun yerinde yaptığı incelemeler neticesinde 19 parsel ile bütünlük 

oluĢturduğu tespit edilen komĢu tescilli yapılar ile birlikte değerlendirilerek oluĢturulmuĢ olan 

koruma alanı sınırının, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 23.08.2017 gün ve 792 

sayılı kararı dikkate alınarak iptal edilmesine, Kurulumuzun 27.04.2017 gün ve 2585 sayılı 

kararıyla tescillenen 19 parseldeki taĢınmaz ve Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nun 06.11.1993 gün ve 1622 sayılı kararıyla tescillenen 37 pafta, 314 ada, 52 parseldeki 

tescilli çeĢmenin koruma alanının ise ekli krokide gösterildiği Ģekliyle belirlenmesine, bu alanda 

yapılacak her türlü   ( fiziki, inĢaii, ifraz, tevhit, plan tadilatı vb.) uygulama öncesi Kurulumuzdan 

izin alınmasına karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 20.10.2017 - 188 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 20.10.2017 - 2900 KAYSERĠ 

Kayseri ili, Bünyan ilçesi, HazerĢah Mahallesi, Akyol Mevkiinde yer alan kadastro harici 

alan ile özel mülkiyete ait 662 parselin bir kısmını kapsayan ―Çakıllıpınar Höyüğü‖’nün; 

kararımız eki sit fiĢi ile birlikte 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı, 1/2000 ölçekli 

kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin 

uygun olduğuna; 662 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütü beyanlar hanesine ―bir kısmı I. 

derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 

28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği verilmesine,  sit 

alanlarında 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesinin geçerli olacağına, koruma amaçlı imar planı 

hazırlanana kadar Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde 

belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna, 

ayrıca höyük üzerinde bulunan can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden kaçak kazılara 

iliĢkin kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı yasaya muhalefet edenler hakkında yasal iĢlem 

baĢlatılmasına, kaçak kazı çukurlarının adli makamlarca uygun görülmesi durumunda ivedilikle 

can ve mal güvenliği alınarak Müze Müdürlüğü denetiminde, Belediyesince kapatılması 

gerektiğine; uygulama sonrasına iliĢkin bilgi belgelerin Kurul Müdürlüğüne bilgi amaçlı 

iletilmesine, bu alanlarda daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik 

önlemlerinin alınması ve söz konusu taĢınmazın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrol 

edilmesinin ilgili Kaymakamlıkça sağlanması karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 20.10.2017 - 188 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 20.10.2017 - 2899 KAYSERĠ 

Kayseri ili, PınarbaĢı ilçesi, Kavlaklar Mahallesi, Köyönü Mevkiinde yer alan mülkiyeti 

Maliye Hazinesine ait, 107 ada, 5 parselin bir kısmını kapsayan ―Köyönü Mevkii Höyüğü‖’nün; 

kararımız eki sit fiĢi ile birlikte 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı, 1/5000 ölçekli 

kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin 

uygun olduğuna; 107 ada, 5 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütü beyanlar hanesine ―bir kısmı 

I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince 13.03.2012 tarih 

ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz 

Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği verilmesine,  sit 

alanlarında 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesinin geçerli olacağına, koruma amaçlı imar planı 

hazırlanana kadar Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde 

belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna, 

ayrıca 107 ada, 5 parselin sit alanı dıĢında kalan kısımlarda mera planlaması yapılmasında 2863 

sayılı Yasa kapsamında bir sakınca olmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 18.10.2017 - 186 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.10.2017 - 2872 KAYSERĠ 

Yozgat ili Saraykent ilçesi Saray Mahallesinde bulunan ve I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilen Adatepe Tümülüslerinin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

29.04.2011 gün ve 2331 sayılı kararı ile belirlenen sit sınırlarında maddi hataların olduğu, mevcut 

arkeolojik sit alanı ile koordinatları belirlenen alanın uyuĢmadığı ve yerleĢim yerinin kadastral 

haritada yanlıĢ iĢaretlenerek sit sınırları dıĢında bırakıldığı anlaĢıldığından sit sınırlarının iptaline, 

―Adatepe Tümülüslerinin‖  sit sınırlarına yönelik hazırlanan koordinatlı 1/25000 ölçekli harita ile 

1/5000 ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna, tapunun 151 ada 20 ve 211 parselleri üzerinde 

bulunan ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığıdır‖ Ģerhinin kaldırılarak kararımız eki 1/5000 

ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile ―Adatepe Tümülüslerinin‖  bulunduğu mülkiyeti 

maliye hazinesine ait orman vasfındaki 214 ada 191 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine 

―bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır‖  Ģerhinin verilmesi gerektiğine, bu alanda Yüksek 

Kurulun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında 1. Derece arkeolojik sit alanları içini 

belirlenen Ģartların geçerli olduğuna, kararımız eki 1/15000 ölçekli haritada da görüldüğü gibi 214 

ada 191 parselin bir kısmında yapılması planlanan ―IV. Grup (Demir ) Maden Ocağı ve Kırma-

Eleme Tesisi Kapasite ArtıĢı‖ projesinin uygulanmasında sit alanının mahiyetine olumsuz bir 

etkisinin olmadığı anlaĢıldığından 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına, ancak söz 

konusu alanda yapılacak hafriyat çalıĢmaları sırasında, herhangi bir buluntuya ya da kalıntıya 

rastlanması durumunda, 2863 sayılı yasanın 4. maddesi uyarınca çalıĢmaların durdurularak en 

yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine haber 

verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 18.10.2017 - 186 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.10.2017 - 2878 KAYSERĠ 

Yozgat Ġli, Çekerek Ġlçesi, Ekizce Köyü, Hazineye ait 102 ada, 1 parselin bir kısmında 

bulunan ―Davulkayası YerleĢimi‖nin kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı 

ve  1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesinin uygun olduğuna; 102 ada, 1 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine ―bir kısmı 

I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve 

Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği verilmesine; bu alanlarda koruma amaçlı 

imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve Kullanma 

KoĢullarının geçerli olduğuna; kaçak kazıların sorumluları hakkında yasal iĢlem baĢlatılmasına; 

yasal iĢlemlerin tamamlanmasının ardından kaçak kazı çukurlarının Müze denetiminde yerel 

yönetimlerce kapatılabileceğine; 102 ada, 1 parselden ve sit sınırları dıĢından geçecek içme suyu 

isale hattının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 18.10.2017 - 186 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.10.2017 - 2876 KAYSERĠ 

Yozgat Ġli, Yerköy Ġlçesi, Kördeve Köyü, özel mülkiyete ait 757, 759, 762, 763 

parsellerin bir kısmında bulunan ―TaĢlıgeçit Höyüğü‖nün kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada 

koordinatlandırıldığı ve 1/2000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile I. Derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 757, 759, 762, 763 parsellerin tapu kütüğü 

beyanlar hanesine ―bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgililerince 13.03.2012 

tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği 

verilmesine; bu alanlarda koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece 

arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna; kaçak kazı 

çukurunun sorumluları hakkında yasal iĢlem yapılmasına; yasal iĢlemlerin tamamlanmasının 

ardından kaçak kazı çukurunun Müze Müdürlüğü denetiminde yerel yönetimlere 

kapatılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  05.00/397 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2017-198 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2017-4794 SAMSUN 

Amasya Ġli, Merkez, Kayrak Köyü, Alkayası Mevkii, 101 ada, 119 parseldeki kayalık 

alanda tescilli bir adet kaya mezarı ile iki adet sarnıcın ve kale sur kalıntılarının buluğu I. derece 

arkeolojik sit alanının haritadaki konumunun hatalı olduğuna ve sit alanının yerinin düzeltilmesi 

gerektiğine dair Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

19.10.2017 gün ve 321 sayılı raporu, konuya ait Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nun 20.12.2003 gün ve 839 sayılı kararı okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Amasya Ġli, Merkez, Kayrak Köyü, Alkayası Mevkii, 101 ada, 119 parseldeki kayalık 

alanda tescilli bir adet kaya mezarı ile iki adet sarnıcın ve kale sur kalıntılarının buluğu I. derece 

arkeolojik sit alanının dosyasındaki fotoğrafları, raporda belirtilen tanımı, arazideki konumu 

karĢılaĢtırıldığında mevcut sit haritasındaki konumunun hatalı olduğu anlaĢıldığından, Samsun 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.12.2003 gün ve 839 sayılı kararı ile 

belirlenen sit sınırlarının iptaline, yine 101 ada, 119 parsel sınırlarında kalan söz konusu I. derece 

arkeolojik sit alanına ait sınırların ve koordinat değerlerinin ekli 1/3000 ölçekli haritada 

iĢaretlendiği Ģekilde kabul edilmesine, 101 ada, 119 nolu parselin tapu kaydına ―I. derece 

arkeolojik sit alanı‖ olduğuna dair kayıt konulmasına,  

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) I. 

derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli olduğuna,  

Alkayası Mevkii I. derece arkeolojik sit alanı Merzifon-Gürbulak otoyolu projesine ait 

otoyol koridoru içinde kaldığından, yapılacak yol çalıĢmalarında bu alanlardan hafriyat 

alınmaması, hafriyat dökülmemesi ya da baĢka herhangi bir Ģekilde zarar verilmemesi, ayrıca 

yapılacak inĢai ve fiziki faaliyetler sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması halinde 

2863 sayılı yasanın 4. Maddesi gereği durumun en kısa zamanda ilgili Müze Müdürlüğüne ya da 

Kurul Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  05.04/29 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2017-198 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2017-4808 SAMSUN 

Amasya Ġli, Suluova Ġlçesi, Kanatpınar Köyü, Devret Mevkii, 376 parselde bulunan ve sit 

sınırları belirlenmemiĢ olan, I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Devret Höyüğü’nün sit 

sınırlarının belirlenmesine dair Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarının 19.10.2017 gün ve 321 sayılı raporu, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 22.02.2013 gün ve 846 sayılı kararı okundu, ekleri ve ilgili dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Amasya Ġli, Suluova Ġlçesi, Kanatpınar Köyü, Devret Mevkii, 376 parselde bulunan 

tescilli Devret Höyüğü’ne ait I. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının ve koordinat değerlerinin 

ekli 1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde kabul edilmesine, 376 nolu parselin tapu kaydına 

―I. derece arkeolojik sit alanı‖ olduğuna dair kayıt konulmasına,  

I.derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) I. 

derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi. 

Devret Höyüğü I. derece arkeolojik sit alanı Merzifon-Gürbulak otoyolu projesine ait 

otoyol koridoru içinde kaldığından, yapılacak yol çalıĢmalarında bu alanlardan hafriyat 

alınmaması, hafriyat dökülmemesi ya da baĢka herhangi bir Ģekilde zarar verilmemesi, ayrıca 

yapılacak inĢai ve fiziki faaliyetler sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması halinde 

2863 sayılı yasanın 4. Maddesi gereği durumun en kısa zamanda ilgili Müze Müdürlüğüne ya da 

Kurul Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  55.04/214 

Toplantı Tarihi ve No : 27.10.2017-199 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.10.2017-4828 BAFRA 

Samsun Ġli, Bafra ilçesi, Bakırpınar Mahallesi, mülkiyeti hazineye ait 329 ada, 4 ve 5 nolu 

parsellerde tespit edilen düz yerleĢim yerinin tescil değerlendirmesine iliĢkin, Samsun Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.09.2017 tarih ve 4751 sayılı yerinde inceleme kararı,  

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 13.10.2017 

tarih ve 446 sayılı dosya inceleme raporu, kurul kararı gereği kurul üyeleri tarafından yapılan 

yerinde inceleme sonucu hazırlanan 27.10.2017 tarihli rapor okundu, ekleri ve ilgili dosyası 

incelendi, yerinde yapılan görüĢmeler sonunda; 

Samsun Ġli, Bafra ilçesi, Bakırpınar Mahallesi, mülkiyeti hazineye ait 329 ada, 4 ve 5 nolu 

parsellerde tespit edilen ve 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescile önerilen düz yerleĢim 

yerinin, yüzeyde görülen seramik yoğunluğunun seyrek olması ve mimari kalıntılara 

rastlanmaması sebebiyle, 2863 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince ―3. derece arkeolojik sit alanı‖ 

olarak tescil edilmesine, sit sınırının ekli 1/1000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen 

koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, 329 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine ―3.derece arkeolojik sit alanı‖ olduğuna dair Ģerh konulması gerektiğine, tescil 

fiĢinin uygun olduğuna,  

3. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar koruma - 

kullanma Ģartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün 

ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) 3. derece 

arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli olduğuna,  karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  55.07/123 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2017-198 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2017-4820 SAMSUN 

Samsun Ġli, Kavak Ġlçesi, Kayaköy Mahallesi 828 parselde tespit edilen antik yerleĢime ait 

kalıntıların bulunduğu alanın 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine iliĢkin, Samsun 

Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 28.07.2017 tarih ve 2204 sayılı yazısı, 03.08.2017 

tarih ve 1855 sayılı kurum görüĢü sorduğumuz yazımıza cevaben, Kavak Belediye BaĢkanlığı Fen 

ĠĢleri Müdürlüğünün 10.08.2017 tarih ve 1527 sayılı, Samsun BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı 

Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının 05.09.2017 tarih ve 4301 sayılı,  Samsun Valiliği Çevre 

ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 03.09.2017 tarih ve 6792 sayılı yazıları, Samsun Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 12.09.2017 tarih ve 415 

sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonunda; 

Samsun Ġli, Kavak Ġlçesi, Kayaköy Mahallesi 828 parselde tespit edilen antik yerleĢime ait 

kalıntıların bulunduğu alanın, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı anlaĢıldığından   

3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının 1/1000 ölçekli haritada 

iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, 828 parselin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine ―3. derece arkeolojik sit alanı‖ olduğuna dair Ģerh konulması 

gerektiğine, tescil fiĢinin uygun olduğuna,  

3. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar koruma- 

kullanma Ģartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün 

ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) 3. derece 

arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli olduğuna,  karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  57.00/789 

Toplantı Tarihi ve No : 25.10.2017-197 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.10.2017-4772 SAMSUN 

Sinop Ġli, Merkez, Kefevi Mahallesi, III. derece arkeolojik sit alanı içinde kalan, özel 

mülkiyete ait 13 pafta, 308 ada, 16 parselde inĢaat talebi üzerine Müze Müdürlüğünce yapılan 

sondaj kazılarında ortaya çıkan antik taĢ ocağı, Osmanlı dönemi su kanalı ve taban döĢemesinin 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin 

gönderildiği Sinop Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 21.08.2017 gün ve 2673 sayılı 

yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.05.2016 gün ve 3462 sayılı 

kararı, kurum görüĢünün iletildiği Sinop Belediyesi’nin 19.10.2017 gün ve 3909 sayılı yazısı, 

mülk sahibinin 25.10.2017 tarihli baĢvurusu,  konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 24.10.2017 gün ve 477 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Kefevi Mahallesi, III. derece arkeolojik sit alanı içinde kalan, özel mülkiyete ait 13 pafta, 

308 ada, 16 parselde inĢaat talebi üzerine Müze Müdürlüğünce yapılan sondaj kazılarında ortaya 

çıkan ve ekli vaziyet planında konumları iĢaretlenip koordinatları verilen antik taĢ ocağı, Osmanlı 

dönemi su kanalı ve taban döĢemesinin 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında korunması 

gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, ekteki tescil fiĢinin uygun olduğuna, 308 

ada, 16 parselin tapu kaydına ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ olduğuna dair kayıt 

konulmasına, parseldeki yapılaĢma talebinin imar mevzuatındaki değiĢiklikler dikkate alınarak 

hazırlanacak imar durumu belgesinin kurulumuza sunulmasından sonra değerlendirilebileceğine 

karar verildi. 
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