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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2013/4996
13/2/2013 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran

İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Uygulama Programı”nın
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 4/6/2013 tarihli ve 209576 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca
24/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
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BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5128
Erzincan İli, Tercan İlçesinde tesis edilecek Haydar Regülatörü ve Hidroelektrik

Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulunduğu yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen
taşınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından
acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 26/6/2013 tarihli ve 940 sayılı
yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
8/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    C. YILMAZ                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/2/2013 tarihli ve 28554 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hiz-

met Merkezleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve birinci fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Sosyal inceleme: Birey, aile, grup ve toplulukların sosyal hizmet ve sosyal yardıma

ilişkin ihtiyaç ve sorunlarının tespiti ile hangi sosyal hizmet uygulamalarından yararlandırılması

gerektiği önerilerini içeren inceleme ve değerlendirme faaliyetini,”

“j) Meslek elemanı: Sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sos-

yoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik ile aile ve tüketici bilimleri lisans programlarından mezun

olup merkezde çalışanları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“f) Hizmetin planlanması ve sunumunda hizmet bölgesinde bulunan 29/5/1986 tarihli

ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre kurulan

sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile diğer paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği ya-

pılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Evlat edinme, koruyucu aile ve sosyal ekonomik destek hizmetlerine ilişkin karar

vermek.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığı “Meslek elemanı” olarak

değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe 18 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ek-

lenmiştir.

“Sosyal çalışmacı

MADDE 18/A – (1) Sosyal çalışmacının 18 inci maddede belirtilenlerin yanında diğer

görevleri şunlardır:

a) Sosyal hizmet sunulacak birey, aile, topluluk ve topluma yönelik sorunları tespit et-

mek, değerlendirmek ve ihtiyaç duyulan hizmetleri belirlemek.

b) Planlanan hizmetlere yönelik bilimsel yöntemlerde öngörülen müdahale tekniklerine

uygun mesleki çalışmalarda bulunmak.

c) Birey ve ailelerin desteklenmesi ve güçlendirilmesini sağlayacak mesleki müdaha-

leler yapmak.
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ç) Birey ve ailelere yönelik mesleki uygulamaları değerlendirmek, izleme çalışmalarını

yürütmek ve yeni hizmet modelleri önermek.

d) Birey ve aileler hakkında düzenlenen form ve raporlarla ilgili iş ve işlemleri yap-

mak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “başka

bir işleme gerek kalmaksızın” ibaresi “kuruluş onayını müteakiben” olarak değiştirilmiş ve

aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan  “merkez tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere

“ek hizmet binası olarak” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) İl ve ilçelerde;

a) Kapatılan veya merkeze dönüştürülen kuruluşların müdür ve müdür yardımcıları ha-

riç tüm personelinin atamaları,

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

lek elemanlarının ihtiyaca göre atama ve görevlendirilmeleri,

kuruluş onayını müteakiben merkezlere valilikçe yapılır.

(2) Meslek elemanları ihtiyaca göre diğer sosyal hizmet kuruluşlarında  görevlendiri-

lebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Faaliyete geçmemiş merkezlerin bölgelerine hizmet sunumu

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Birden fazla merkez kurulacak illerde faaliyete geçmiş olan

merkezler, valilikçe yapılacak planlama doğrultusunda henüz faaliyete geçmemiş merkezlerin

bölgelerine de hizmet sunarlar.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MİLLİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİNDEN YARARLANILMASINDA

UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Milli Kü-

tüphane Hizmetlerinden Yararlanılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme-

liğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kütüphanecilik hizmetinde kullanılan mekânlardan yararlanma

MADDE 11 – (1) Kütüphane ulusal ve dini bayramlar ile genel tatil günleri dışında

hizmete açıktır. Kütüphanenin hizmete açık olduğu günlere ilişkin çalışma saatleri ile fotokopi

ve kafeterya hizmetlerine ilişkin süreler Bakanlık tarafından belirlenir ve kullanıcılara duyu-

rulur.
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(2) Bir defada en çok üç materyal olmak üzere bir günde en çok altı materyal talebinde

bulunulabilen, akademik araştırma yapanlar ve akademisyenler için talep miktarının iki katına

kadar artırılabileceği mekanlar salon, bölüm ve hizmet alanları şunlardır;

a) Adnan Ötüken okuma salonu: Basma kitaplardan yararlanılır.

b) Dr. Müjgan Cunbur okuma salonu: Basma kitaplardan yararlanılır.

c) Süreli yayınlar okuma salonu: Gazete ve dergi gibi süreli yayınlardan yararlanılır.

Süreli yayınlar okuma salonunda ciltli gazetelerden fotokopi çekilemez, ancak mikrofilm bö-

lümünde ücreti karşılığında kopyası alınır. Ayrıca, Başkanlığın izni ile uygun görülen alanda

kullanıcı tarafından fotoğraf makinesi veya kamera ile görüntü alınabilir. Ciltlenmemiş durum-

da olan gazete ve dergilerden ancak hafta içi mesai saatleri içerisinde yararlanılabilir. Elektronik

ortama veya mikrofilme aktarılmış süreli yayınlar okuyucuya verilemez.

(3) Bir defada en çok kaç materyal talebinde bulunabileceği ve bir günde en çok kaç

defa talepte bulunabileceği, materyalin türüne ve niteliğine göre değişen salon ve bölümler

aşağıda belirtilmektedir.

a) İbn-i Sina el yazması ve nadir eserler okuma salonu: Koleksiyonda bulunan el yaz-

ması, nadir eserler ve Arap harfli Türkçe kitaplardan yararlanılır. Bu salondaki materyallerin

korunması hususunda görevlilerin uyarılarına uyulması zorunludur. Yazma eserlerden çoğaltma

yapılamaz, ancak mikrofilminden veya elektronik ortama aktarılmış görüntülerinden yararla-

nılabilir. Dijital ortama aktarılan, teknik işlemleri tamamlanmamış veya yıpranmış kitap ve

belgeler kullanıcıya verilemez.

b) Danışma kaynakları salonu: Koleksiyonda bulunan ansiklopedi, sözlük ve bibliyografya

gibi danışma kaynaklarından yararlanılır. Bu salondaki danışma kaynakları yalnızca salon

görevlisine kimlik bırakılmak suretiyle kütüphane içinde fotokopi çektirmek amacıyla salon

dışına çıkarılabilir.

c) Kitap dışı materyaller bölümü: Koleksiyonda bulunan disk, disket, CD, DVD, plak,

atlas, harita, pul, para, resim, fotoğraf, kupür, röprodüksiyon, el ilanı, figür, afiş ve kartpostal

gibi kitap dışı materyallerden yararlanılır. Tablo, figür, heykel ve tezhip türündeki materyal-

lerden yararlanmak veya koleksiyondaki kitap dışı materyalleri herhangi bir teknikle çoğalt-

mak, kopyasını veya görüntü kaydını almak için Başkanlıktan yazılı izin almak gerekir.

ç) Müzik dinleme salonu: Bu salondan, ses ve görüntü kayıtlarını izleme ve dinleme

amacıyla yararlanılır.

d) Konuşan kitaplık ve görme engelliler hizmet merkezi: Görme engelli kullanıcılar

için kütüphanedeki dijital kayıt stüdyosunda üretilen veya çeşitli yollarla sağlanan sesli eserler

hizmete sunulur. Bu hizmetten yararlanmak için, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca verilen

görme engelli kimlik kartı veya tam teşekküllü hastanelerden alınan görme engelli olduğunu

belgeleyen sağlık raporu ibraz edilmesi gerekir.
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e) Atatürk belgeliği: Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet tarihine dair materyal ve

belgeler hizmete sunulur.

f) İnteraktif salon: Abone olunan bilgi bankalarından, veri tabanlarından ve internetten

yararlanılan salondur.

g) Mikrofilm okuma salonu: Koleksiyonda bulunan mikrofilmlerden ve elektronik or-

tama aktarılan yazma ve nadir eserler ile süreli yayınlara ait DVD'lerden yararlanılan bölümdür.

Ayrıca, ciltli gazetelerin elektronik ortamda görüntüleri alınabilir.

ğ) Çok amaçlı çalışma salonları: Akademisyenler ile Başkanlıktan izin alan kişi veya

grupların özel çalışma veya toplantı amacıyla yararlanabildikleri salonlardır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE

YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK

ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-

retim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak

Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“b) Öğretim elemanının lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin anadili

olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille veril-

diği bir programda tamamlamış olması.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/12/2008 27074

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 28/6/2009 27272

2- 6/3/2012 28225
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi Biyomedikal Ka-

librasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, or-

ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bülent Ecevit Üniversitesi Biyomedikal Kalibrasyon

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organ-

ların görevlerine 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) Merkez: Bülent Ecevit Üniversitesi Biyomedikal Kalibrasyon Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,

b) Müdür: Bülent Ecevit Üniversitesi Biyomedikal Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma

Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Bülent Ecevit Üniversitesi Biyomedikal Kalibrasyon Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; biyomedikal alanında bilimsel araştırma ve ge-

liştirme faaliyetlerinde bulunmak, tanı ve tedavide kullanılan cihazların belirli aralıklarla ka-

librasyonlarını yapmaktır.
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Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarına

ulaşmak için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) İlgili bilim dalları arasında koordinasyon ve işbirliği sağlayarak biyomedikal konu-

sunda uygulama ve araştırmaların yapılacağı bir ortam temin etmek.

b) Üniversite bünyesinde kalibrasyon laboratuarı kurmak ve kalibrasyon hizmeti ver-

mek.

c) Biyomedikal konularında danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Biyomedikal cihaz tasarımları yapmak ve prototipler geliştirmek.

d) Biyomedikal kalibrasyon konusunda eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

e) Program ve projeler geliştirmek.

f) Hizmet içi eğitim programları ve seminerler düzenlemek.

g) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, kongre ve konferanslar düzenlemek.

ğ) Dergi, kitap ve benzeri yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör ta-

rafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir ve aynı usul ile gö-

revden alınabilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim

Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün

onayına sunar. Müdürün görevde olmadığı zamanlarda yerine Müdür yardımcılarından biri ve-

kâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.

ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.

d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
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e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu

Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

f) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve per-

sonelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve

bu Yönetmelik hükümlerine göre sürdürmesini sağlamak.

g) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yürütmek.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür tarafından önerilen Üniversitenin

ilgili anabilim veya bilim dallarında çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından gö-

revlendirilen altı öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması

halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu-

nun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla top-

lanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait ça-

lışma programını düzenlemek,

c) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için

gerekli düzenlemeleri yapmak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak

ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke

esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak,

e) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konuların-

daki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak,

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak,

ğ) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Üniversiteye bağlı birimlerden veya

Üniversite dışından Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve ku-

rumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişiden oluşur. Müdür,
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Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi

biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan

süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile top-

lanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalış-

malar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve öne-

rilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirile-

cek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Canik Başarı Üniversitesinden:

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Canik Başarı Üniversitesi tarafından yurt

içinden ve yurt dışından temin edilecek her türlü mal ve hizmet alımı-satımı, kiralama, yapım

işlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Canik Başarı Üniversitesinin ihtiyaç duyduğu her tür-

lü alım, satım, yapım, hizmet, kiralama, taşıma ve benzeri işlerin yapılması ve yaptırılması ile

ihaleye ilişkin hükümleri kapsar.
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Dayanak

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

nununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek

122 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Canik Başarı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

b) Birim temsilcisi: Rektörlüğe bağlı akademik ve idari birimlerin yöneticilerini,

c) Genel Sekreter: Canik Başarı Üniversitesi Genel Sekreterini,

ç) Hizmet alımı: Mal alımları ve yapım işleri dışındaki her türlü periyodik bakım an-

laşmaları, tamirat ve tadilat işleri, dışarıdan alınan her türlü hizmet satın alımları ile fuar ve

organizasyonlardaki stant kurma gibi her türlü satın alma işlemlerini,

d) İdari ve Mali İşler Daire Başkanı: Canik Başarı Üniversitesi İdari ve Mali İşler ve

Daire Başkanını,

e) Kiralama: Yapılacak her türlü kiralama işlerini,

f) Mütevelli Heyet: Canik Başarı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

g) Proje yöneticisi: Bilimsel araştırma proje sorumlusunu,

ğ) Rektör: Canik Başarı Üniversitesi Rektörünü,

h) Satın alma ve ihale komisyonu: Canik Başarı Üniversitesi satın alma ve ihale ko-

misyonunu,

ı) Üniversite: Canik Başarı Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Satın Alma ve İhale Komisyonları, İlkeler, Satın Alma Talepleri ve Mali Limitler

Satın alma ve ihale komisyonları

MADDE 5 – (1) Satın alma ve ihale işleri ile ilgili usuller ve organlar şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte yazılı işleri yaptırma, satın alma kararlarını onama ve iptal etme

yetkisi ita amiri sıfatıyla Başkana aittir. Başkan bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde ve sürede

bir Mütevelli Heyet üyesine, Rektöre, Genel Sekretere veya satın alma yetkilisine devredebi-

lir.

b) Satın alma ve ihale komisyonu: Her bütçe yılı başında Başkan tarafından görevlen-

dirilir. Komisyon, Başkan tarafından görevlendirilecek Mütevelli Heyet üyeleri arasından bir

kişi, Genel Sekreter ve İdari ve Mali İşler ve Daire Başkanı olmak üzere en az üç kişiden oluşur.

Gerekli hallerde ilgili birim temsilcileri ve/veya uzman kişiler komisyona davet edilebilir ve/veya

yazılı görüş istenebilir.
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c) Muayene ve kabul komisyonu: Satın alınan mal ve hizmetlerle yaptırılan işlerin ge-

çici ve kesin kabullerini yapmak üzere en az birisi o işle ilgili olmak kaydıyla Rektörün teklifi

ve Başkanın onayı ile görevlendirilen en az iki kişiden oluşur.

ç) Komisyonlar, üye tam sayısının 2/3’ü ile toplanır ve toplantıya katılanların salt ço-

ğunluğu ile karar alınır. Oyların eşit olması durumunda komisyon başkanının oyunun bulun-

duğu taraf çoğunlukta sayılır. Muhalif kalan üye muhalefet sebebini gerekçeli olarak karara

yazmak zorundadır. Kararlar idarenin yararı dikkate alınarak fiyat, kalite, en iyi hizmet ve iş

esasına göre tercih yapılarak verilir.

Satın alma ve muayene kabul ilkeleri

MADDE 6 – (1) Satın alma ilkeleri şunlardır:

a) Mal ve hizmet alımının mümkün olan en uygun şartlarda ilk elden yapılması esastır.

b) Mal ve hizmet alımlarında sadece en düşük fiyat değil, istenilen kaliteyi verme ye-

teneği, en uygun fiyat ve ödeme koşulu, istenilen zamanda teslim ve bakım şartlarını taşıyan

en uygun teklif tercih edilir.

c) Üniversitenin kısa ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarının tespitinde, eğitim hizmetlerinin

aksamaması ve gereksiz mal stoklarından kaçınılması amacıyla İdari ve Mali İşler ve Daire

Başkanı gerekli tedbirleri alır.

ç) Alımlarla ilgili işler bir elde toplanarak İdari ve Mali İşler ve Daire Başkanlığının

yetki ve sorumluluğunda yürütülür. Birimler acil olaylar dışında firmalarla doğrudan mal ve

hizmet alımları konusunda ilişkide bulunamaz. Üniversitede meydana gelebilecek ve anında

müdahale edilmediğinde maddi, manevi zarar doğurabilecek, eğitimi aksatabilecek teknik veya

doğal afetlerden dolayı oluşan beklenmedik olaylar acil olay olarak kabul edilir. Acil alımlar

olarak belirlenen durumlarda gerekli mal ve hizmet alımı, birim yöneticisi tarafından şifahen

veya yazılı olarak olay ve meblağ da belirtilmek suretiyle Genel Sekreterin bilgilendirilmesi

ve onay alınmasını müteakip İdari ve Mali İşler ve Daire Başkanı tarafından en kısa sürede

gerçekleştirilir. İşe ait fatura Üniversiteye ulaştırıldığında, birim yöneticisi ve Genel Sekreterin

imzası ile Rektörün onayı alınır ve İdari ve Mali İşler ve Daire Başkanı ödeme işlemini başla-

tır.

d) Şartname ve sözleşmeler kolaylıkla incelenebilmelerini ve anlaşılmalarını mümkün

kılacak şekilde hazırlanır, ihaleye davet edilen her firmaya mal ve hizmet alımına ait açıklayıcı

bilgilerin verilmesi ve rekabet bakımından birden fazla firmanın teklif vermesi sağlanır.

e) Satın almanın bu Yönetmelikte yer alan usullerden hangisine göre yapılacağı satın

alma ve ihale komisyonu tarafından belirlenir.

f) Gayrimenkul alımı, satımı ile kiralama ve kiraya verme işlemleri Mütevelli Heyet

kararı ile yapılır.

g) Alımların toplu şekilde yapılması esastır.
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(2) Muayene kabul ilkeleri şunlardır:

a) Satın alınan mal yüklenici tarafından Üniversiteye teslim edilmedikçe muayene ve

kabul işlemleri yapılmaz.

b) Şartnamede hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler,

muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, idari ve tek-

nik şartnamede belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili ko-

misyon tarafından belirli aşamalarda veya aralıklarla ara denetime tabi tutulabilir.

c) İdari ve teknik şartnamede belirtilmesi koşuluyla kısmî kabul yapılabilir.

ç) Komisyon, muayene ve kabul işlemleri sırasında, yüklenici ya da vekiline usulüne

uygun olarak bildirim yapıldığı halde hazır bulunmaması veya hazır bulunmalarına rağmen

imzadan imtina etmeleri halinde bu durumu tutanak altına alır.

d) Özellikleri dolayısıyla kısa sürede nitelikleri değişebilen veya günlük teslime konu

olan malların muayene ve kabul işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için muayene

ve kabul komisyonu bu malı kullanacak birimlerde çalışan görevlilerden kurulur.

e) Muayene ve kabulün Üniversite tarafından yapılması esastır. Ancak işin özelliğinin

gerektirdiği durumlarda Üniversite bu konuda hizmet satın alabilir.

f) Muayenelerde önce fiziksel nitelikler kontrol edilir. Fiziksel niteliklerinin tamamı

şartnamede belirtilen hükümlere uygun bulunmayan malın numuneleri, laboratuvar muayene-

lerine gönderilmez. Üretici veya satıcıya iade edilir.

g) Fiziksel muayene; göz kontrolü, boyut kontrolü, fonksiyonellik kontrolü, ambalaj

kontrolü, adet veya miktar kontrolü safhalarından oluşur. Muayenede aranacak diğer hususlar,

idari ve teknik şartnamede yazılı şartlardır. Muayeneye sunulan malın önce bütünü incelenir

ve gerek görülür ise bir numunesi saklı tutulur.

ğ) Numunenin ilk incelenmesinde bulunan sonuçlar üzerinde, uygunluğu hakkında ye-

terli kanaat edinilemez ise numuneler üzerinden bir muayene daha yapılır. Her iki muayene de

aynı sonucu verdiği takdirde nihai karar verilir. Bu iki muayene değişik sonuçlar vermiş ise, o

numune üzerinde üçüncü bir muayene daha yapılarak bu üç muayenenin sonuçlarına göre karar

verilir.

h) Yükleniciler, muayene ve kabul sonucu verilen ret raporuna usulüne göre itiraz ede-

rek ikinci bir muayeneyi isteyebilirler. Bu takdirde, mal aynen korunmak suretiyle ilk muaye-

nede bulunmamış olan Rektörün görevlendireceği en az üç kişilik ikinci bir komisyona mua-

yene yaptırılır. Bu komisyonun vereceği kararlar kesin olup, muayene ve kabulün bu karar esas

alınarak sonuçlandırılacağına ilişkin hükme şartnamede yer verilmek zorundadır.

Satın alma talep ve süreci

MADDE 7 – (1) İdari ve akademik birimler, satın alınmasını talep ettikleri mal veya

hizmetin konusunu ve ihtiyacın bütün özelliklerini açıklayan satın alma talep formunu doldurup

Genel Sekreterliğe gönderir. Aynı işlem Üniversitenin Personel Bilgi Sistemi (PBS) aracılığı
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ile de yapılabilir. Genel Sekreter tarafından onaylanan satın alma talep formları Rektörün olu-

runa sunulur. Rektör tarafından onaylanan talep formu satın alma ve ihale komisyonunda gö-

rüşülmek üzere İdari ve Mali İşler ve Daire Başkanlığı’na gönderilir. İdari ve Mali İşler ve

Daire Başkanı satın alma ve ihale komisyonunca belirlenen satın alma usulüne göre idari ve

teknik şartnameleri, fiyat tekliflerini ve diğer belgeleri hazırlatıp satın alma ve ihale komisyo-

nuna sunar. Komisyon gerekli gördüğü hallerde yeni teklifler alabilir. Satınalma ve ihale ko-

misyonunun kararı doğrultusunda satın alma işleri, İdari ve Mali İşler ve Daire Başkanlığı ta-

rafından yürütülür. Ayrıca Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen mutemet avansı limitinin al-

tındaki alımlar İdari ve Mali İşler ve Daire Başkanlığının sorumluluğunda doğrudan temin

usulü ile yerine getirilir.

Satın alma talep formunda bulunması gereken bilgiler

MADDE 8 – (1) Satın alma talep formunda aşağıda belirtilen bilgiler bulunur:

a) İhtiyaç bildiren birimin adı ve birim sorumlusunun imzası.

b) Belgenin talep tarihi.

c) İhtiyacın konusu, niteliği ve gerekçesi.

ç) Adet veya miktarı.

d) Tahmini tutarı.

e) Gerekli görülecek diğer açıklamalar.

f) İdari birimlerde Genel Sekreterin; akademik birimlerde ise, dekan, enstitü, merkez

veya yüksekokul müdürünün imzası.

g) Rektörün imzası.

Onay yetkisi ve mali limitler

MADDE 9 – (1) Mütevelli Heyet, her bütçe dönemi başında Rektör ve Genel Sekreterin

onaylamaya yetkili olduğu mali limitleri belirler. Mali limitler tahmini bedele göre tespit edilir.

Rektör ve Genel Sekreter için belirlenen mali limitleri aşan harcama tutarları için Mütevelli

Heyeti yetkilidir.

Hizmet alımları

MADDE 10 – (1) Hizmet alımları, gerçekleşmesi istenilen tarihten on beş gün önce-

sinde ilgili birim tarafından yazılı olarak Genel Sekreterliğe bildirilir. Bu Yönetmeliğin 7 nci

maddesinde belirtilen satın alma sürecine göre satın alma yapılır. Siparişi verilen işin yerine

getirilip getirilmediği, hizmeti talep eden birim tarafından takip edilir. İş bitiminde işin tamam-

landığına dair tutanak İdari ve Mali İşler ve Daire Başkanlığına teslim edilir.

Bilgisayar ve donanım malzemeleri alımı

MADDE 11 – (1) Birimlerin ihtiyaçları olacak yeni bilgisayar, bilgisayar yapılandır-

malarının yükseltilmesiyle ilgili gerekli olan her türlü ilave teçhizat ve yazılım gibi malzemeler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığından talep edilir. Bilgi işlem birimi, talepleri değerlendirerek Genel
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Sekreterliğe bildirir ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen satın alma sürecine göre

satın alma yapılır. Satın alınan tüm malzemeler, ihtiyaç olan birimlerde kullanılmak üzere bilgi

işlem birimi tarafından teslim edilir.

Bilimsel araştırma proje alımları

MADDE 12 – (1) İlgili proje yöneticisi tarafından hazırlanmış ve Rektörlük tarafından

onaylanmış proje formu, Ar-Ge projeleri yönetim ofisi tarafından İdari ve Mali İşler ve Daire

Başkanlığına gönderilir. Proje yöneticisi tarafından projeli alımlar talep formu ile onaylanmış

listedeki malzemeler talep edilir. Ödeneği varsa alım sürecine başlanır. Talep edilen malzeme

ile ilgili olarak, gerekiyorsa alternatif fiyat araştırması yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satın Alma ve İhale Usulleri ile Teslim Alma ve Ödeme

Satın alma ve ihale usulleri

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlarda aşağıdaki usullerden

herhangi biri uygulanır:

a) Kapalı teklif usulü: Bu usulde, teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa

konulduktan sonra, zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif verdiği konu, açıkça

yazılıp zarf kapatılır. Zarfın kapanan kısmı teklif veren tarafından imzalanır. Teklif mektubu

şartnameye uygun olarak hazırlanır, şartnamede teklif mektubu ile beraber verilmesi istenen

belge ve ek bilgiler varsa verilir. Teklif mektuplarında teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile

birbirine uygun olarak açıkça yazılır. Teklif mektupları teklif veren tarafından imzalanır.

b) Açık teklif usulü: Niteliği itibariyle açık teklif alınmasında fayda görülen veya kapalı

teklif istenilmesinin gereksiz zaman kaybına neden olacağı hallerde, yazılı tekliflerin açık ola-

rak veya faks ya da e-posta ile alınması suretiyle gerçekleştirilen satın alma usulüdür. En az üç

teklif alınması yoluna gidilir.

c) Doğrudan temin usulüne ilişkin esaslar şunlardır:

1) Doğrudan temin usulünde perakende yiyecek, içecek, çiçek ve toplu alımlar dışında

acil ihtiyaç duyulan kâğıt-kırtasiye, temizlik malzemeleri, yazıcı ve fotokopi makineleri için

toner/kartuş ve benzeri sarf malzemesi bakım, onarım, müşavirlik, ilan, tercümanlık, gibi özel

nitelikli mal ve hizmetlerin herhangi bir firmadan doğrudan temin edilmesi usulüdür. Onay sü-

reci tamamlanan satın alma talep formuna istinaden satın alma işi doğrudan İdari ve Mali İşler

ve Daire Başkanlığınca gerçekleştirilir.

2) Bir mal veya hizmet alımı ile onarım işinin kısa bir sürede yerine getirilmesinin zo-

runlu olduğu hallerde veya fiyatın sabit olduğu alımlarda veya distribrütör eliyle satıldığı hal-

lerde de doğrudan temin usulü uygulanabilir.
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3) Bedeli ne olursa olsun elektrik, su, doğalgaz, posta ve benzeri abonman sözleşmesi

ile akaryakıt gibi tarifeye bağlanmış her türlü işlerde satın alma kararı aranmaz. Bu işlerde

ödemeler İdari ve Mali İşler ve Daire Başkanı bilgisi dâhilinde gerçekleştirilir.

4) Bilimsel araştırma projelerinin finansmanı, öğretim elemanları temini, telif haklarının

alınması gibi akademik işler ve her türlü personel alımları ve benzeri özellikli isler bu Yönet-

melik kapsamı dışındadır.

5) Doğrudan temin usulünde bir defada yapılan alımın tutarı bu Yönetmeliğin 9 uncu

maddesinde belirtilen Genel Sekreter mali limit tutarını aşamaz.

ç) Pazarlık usulü: Yapılacak işin fiyat, nitelik, yerine getirilme süresi ve diğer şartlarının

isteklilerle görüşülerek idarenin menfaatine en uygun teklif sahibine ihale yapılması işlemidir.

d) Açık eksiltme usulü: İstenilen işin veya malın, evvelce ilan edilen şartnamede yazılı

şartlara uygun kimselerin katılabileceği hazırlar arasından yapılan, birbirini izleyen tekliflerden,

Rektörlüğün önerisiyle Mütevelli Heyetçe en uygun fiyat olarak belirlenen teklifte bulunana

ihalesi işlemidir.

e) Yarışma usulü: Üniversite, her türlü etüt, plan, proje ve güzel sanatlarla ilgili işlerini,

yarışma jürisi tarafından değerlendirme yapılmak suretiyle ödüllü veya ödülsüz yarışma ile

yaptırabilir. Bu işlerin mesleki kontrollük hizmetleri de Rektörlüğün teklifi ve Başkanın onayı

ile pazarlıkla ihale edilebilir.

Teslim alma ve ödeme

MADDE 14 – (1) Satın alma talep formunda yer alan işin tamamlanmasını müteakip

muayene ve kabul komisyonu toplanır. Komisyon, işin satın alma ve ihale komisyonunun kararı

doğrultusunda tamamlandığına kanaat getirdiği takdirde kararını makam onayına sunar. Onay

gören karar tutanağı ödemeye esas olmak üzere İdari ve Mali İşler ve Daire Başkanlığına iletilir.

Acil durumlar veya tutarı itibarıyla satın alma ve ihale komisyonuna sevk edilmemiş işlerde

ödeme yapılabilmesi için talep sahibinin, alınan mal/hizmetin uygunluğunu kontrol edip mal

ve hizmet teslim fişini onaylaması gerekir. Gerekli onayları tamamlanmış olan fatura, İdari ve

Mali İşler ve Daire Başkanlığı tarafından, yüklenici ile anlaşılmış ödeme koşulları çerçevesinde

ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şartnameler, Sözleşme, Teminatlar ve İhaleye Girecekler ile İhalenin Kesinleşmesi

Şartnameler ve sözleşme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak

idari şartname İdari ve Mali İşler ve Daire Başkanlığınca, teknik şartname ilgili birim başkan-

larınca hazırlanır ve İdari ve Mali İşler ve Daire Başkanlığına teslim edilir.

(2) Şartnameler satın alma konusu işlerin her türlü idari ve teknik özelliğini belirtir.

Şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak olan özel ve teknik şartların yanında gerekli

hallerde ek hususlara da yer verilir.
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(3) Şartnameler, idari ve teknik şartname olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan;

a) İdari şartname: Yapılacak işin idari prosedürünün isteklilere duyurulması amacıyla

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca hazırlanır. İşin niteliğine göre aşağıdaki hususların ta-

mamına veya bir kısmına yahut diğer ek şartlara uygun bir sırada yer verilir:

1) Yaptırılacak işin veya alınacak malın mahiyet, cins ve miktarı ile işin konusu.

2) Teklifin şekli ve son gönderme tarihi.

3) Teminat alınıp alınmayacağı, alınacaksa miktarı.

4) Opsiyon müddeti.

5) İşin süresi.

6) Ödeme şartları ve yeri.

7) Teslim şekli, teslim tarihi ve usuller.

8) Vergi, harçlar ve diğer masraflarla ilgili giderlerin kim tarafından ne şekilde ödene-

ceği.

9) Gümrük işleri.

10) İhaleye katılma şartları ve katılamayacak olanlar.

11) Üniversitenin alımı yapıp yapmamakta ve işi dilediğine vermekte serbest olduğu,

işin ve siparişin durdurulması veya iptali.

12) Uyuşmazlıkların çözümü.

13) Satın alma işleminin hangi usulle yapılacağı.

14) Gecikme ve diğer hususlarla ilgili cezai müeyyideler.

15) Gerekli görülen diğer belgeler.

b) Teknik Şartname: İşin ihtiyaca uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli teknik

açıklamaları ve şartları içeren şartnamedir ve istekte bulunan birim tarafından hazırlanır. İstekte

bulunan birimin hazırladığı satın alma talep formu veya dilekçesinde aşağıda belirtilen ayrıntılı

teknik açıklamalar da işin aciliyeti ve niteliğine göre teknik şartname olarak kabul edilir:

1) İşin konusu, niteliği ve yöntemi.

2) Garanti.

3) Teslim süresi, yeri ve şekli.

4) Bakım, servis, montaj süresi ve ücretleri.

5) Yedek parça fiyat listesi.

(4) Şartnamelerde aksine bir hüküm bulunmadıkça fiyat ve nitelik açısından en uygun

teklifi veren firma ile pazarlık yapılabilir. Mutabakata varılması halinde, satın alma ve ihale

komisyonu kararının onaylanıp kesinleşmesini takiben  on beş gün içinde sonuç ilgili firmaya

bildirilir ve firma sözleşmeyi imzalamaya ve sözleşmede öngörülmüş ise kesin teminatı yatır-

maya davet edilir. Sözleşmelerde aşağıdaki hususların yer alması gerekir:

a) Alınacak mal/hizmetin net ve ayrıntılı olarak açıklaması (malın tanımı, hizmetin ko-

nusu, yapılacak iş ve şartlar).
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b) Alınacak mal/hizmet bedeli, ödeme planı ve gerekli hallerde teminat.

c) Süre, fesih, yenileme şartları.

ç) Gerekli durumlarda damga vergisi, noter tasdiki ve benzeri mali yükümlülükler ve

sigorta sorumlulukları.

d) İşin gereği gibi yapılmaması, süresinde bitirilmemesi gibi hallerde uygulanacak cezai

şartlar ve idare için doğacak haklar.

(5) Süreklilik arz eden hizmet alımlarında, sözleşme süresi tamamlandığı halde işe aynı

yüklenici ile devam edilmek istendiği takdirde, sözleşmede belirtilen fiyat veya devresel fiyat

artışları dışında bir fiyat artışı yapılmamış olması, yeni bir satın alma isteği yapılmasına gerek

duyulmaksızın sözleşme istenirse satın alma ve ihale komisyonunun onayıyla yenilenebilir.

Ancak mevcut sözleşme koşulları aynı kalmak kaydıyla, ek hizmet istekleri için, yeni bir satın

alma talep formu doldurulması gerekir.

Geçici ve kesin teminat

MADDE 16 – (1) İşin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üzerinden komisyon tara-

fından belirlenen oranda teminat alınabilir. Teslim ve tesellüm belgesi düzenlendikten ve kesin

kabul yapıldıktan sonra ilgili firmaya kesinti iade edilir.

İhalenin kesinleşmesi

MADDE 17 – (1) İhaleler mali limitler çerçevesinde makam onayı ile en geç  on beş

iş günü içerisinde kesinleşir. Bu durum en geç üç iş günü içinde yüklenici firmaya tebliğ edi-

lerek sözleşme yapmaya ve kesin teminat vermeye davet edilir. Kendisine ihale yapılmayan

isteklilerin varsa geçici teminatları iade edilir.

(2) Taahhüdünü yerine getiremeyen yüklenici firmanın teminatı irat kaydedilir. Yükle-

nici firmanın Üniversiteye maddi zarar vermesi durumunda bu zarar, kesin teminat miktarından

az olsa da kesin teminattan artan fark iade edilmez.

Satın alma ve ihale komisyonunun kararını gerektirmeyen işler

MADDE 18 – (1) Doğrudan temin usulü ile yapılan alımlar, satın alma ve ihale ko-

misyonunun kararını gerektirmez.

(2) Yapımına Mütevelli Heyetçe karar verilen Üniversite bünyesinde yapılacak tüm in-

şaat işleri ve harcamaları müteahhit bir firmaya ihale edilmediği takdirde, Mütevelli Heyet ta-

rafından görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından satın alma ve ihale komisyonu kararı ol-

madan yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Canik Başarı Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Dumlupınar Üniversitesinden:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupı-
nar Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Fakültede normal eğitim-öğretim süresi altı akademik yıldır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Normal eğitim-öğretim süresi olan altı akademik yıl boyunca öğ-

renci katkı payı alınmaz. Eğitim-öğretim süresi bu süreci aşan öğrenciler ilgili mevzuat hü-
kümleriyle belirlenen süre içerisinde ve belirlenen miktarda katkı payı öder. Süresi içinde katkı
payını ödemeyenler ile mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenler, ilgili dö-
nemde kayıt yaptıramaz, yenileyemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Fakülteye yapılacak öğrenci yatay geçişleri, 24/4/2010 tarihli ve

27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senatoda belirlenen esaslar çerçe-
vesinde Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

(2) Yatay geçişler, öğrencinin ÖSYM’nin yaptığı sınavdaki Üniversite giriş puanının
%70’i ile okul başarı ortalamasının %30’u toplanarak elde edilen puan üzerinden değerlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin başarısı; dönem I, II ve III’te ders kurulu sınavları ile dönem sonu genel
sınavları, dönem IV, V ve VI’ da ise staj sonu sınav sonuçları değerlendirilerek belirlenir. Her
eğitim-öğretim yılı için geçme notu 60’tır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Öğrencinin bir dersteki basarı notu, mutlak değerlendirme yöntemi

ile belirlenir. Bu yönteme göre bir öğrencinin başarısı, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde
önce 100 puan üzerinden sayısal olarak değerlendirilir. Belirlenen puan, bu maddenin beşinci
fıkrasındaki başarı notlarının karşılığına göre harf notuna dönüştürülür.

(2) Donem I, II ve III’te ders kurulu sınavı puanlarının aritmetik ortalamasının % 60’ı
ile dönem sonu sınavı puanının % 40’ının toplanmasıyla bulunan sayısal puana karşılık gelen
harf notu, o döneme ait başarı notudur. Dönem sonu sınavında 50 puanın altında alan öğrenciler
ile başarı notu 60 puanın altında olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sı-
navları sonucunda ise döneme ait başarı notu, daha önce belirlenmiş ders kurulu sınavı puan-
larının aritmetik ortalamasının % 60’ı dikkate alınarak aynı yöntem ile hesaplanır. Bunlardan;
ders kurulu sınav puanı, o kuruldaki entegre derslerden alınan teorik puanın % 80’inin ve pratik
puanın %20’sinin toplanmasıyla belirlenen puandır ve ders kuruluna ait toplam puanın hesap-
lanmasında sonucun eksi olarak bulunması durumunda bu puan sıfır (0) olarak değerlendirilir:

a) Teorik puan: Ders kurulu teorik sınavından aldığı puandır.
b) Pratik puan: Kurul sonu pratik sınavda verilen puandır.
(3) Dönem IV ve V’te staj başarı notu, staj sonunda yapılan sözlü ve yazılı sınav puan-

larının aritmetik ortalaması ile bulunan puana karşılık gelen harf notudur.
(4) Dönem VI’da staj başarı notu, her anabilim dalında, klinik, poliklinik, laboratuar

ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta müşahedeleri ve epikrizler, hastalara davranışları ve ilgi-
leri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve klinikopatolojik toplantılardaki başarıları ayrı
ayrı göz önüne alınarak verilen sayısal puanın karşılığı harf notudur. Ayrıca, öğrencilerin baş-
vuru dilekçelerinde belirttikleri tercihleri göz önünde bulundurarak Dekanlıkça düzenlenip Fa-
külte Kurulu tarafından onaylanan seçmeli stajların başarı notu da aynı şekilde belirlenir.
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(5) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan 100 üzerinden puan, başarı notu,
katsayı ve başarı derecesi aşağıdaki şekilde tanımlanır:

Puanlar Başarı Notu Katsayı Başarı Derecesi
85 – 100 AA 4.00 Başarılı (pekiyi)
80 – 84  BA 3.50 Başarılı (iyi-pekiyi)
75 – 79  BB 3.00  Başarılı (iyi)
70 – 74  CB 2.50  Başarılı (orta-iyi)
60 – 69  CC 2.00 Başarılı (orta)
00 – 59  FF 0.00 Başarısız

(6) Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki notlar kullanılır:
a) DZ, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortala-

ması hesabında FF notu gibi işlem görür. DZ notu alan öğrenci, o dönem sonu sınavına giremez
ve dönemi tekrar etmek zorundadır.

b) İZ, dönem kaydı yaptırdıktan sonra akademik izinli olduğu için derse devam yü-
kümlülüklerini veya ders uygulamalarına ait koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir ve
not ortalamasına katılmaz. DZ notu alan öğrenci, o dönem sonu sınavına giremez ve dönemi
tekrar etmek zorundadır.

c) GM, öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Mazeret sınavına girmezse, GM notu sı-
fıra (0) dönüştürülür.

ç) MU, Fakülteye kurumlar arası yatay geçiş ve ÖSYM tarafından yerleştirme sonucu
kayıt yaptıran öğrencilere, daha önce alıp başarmış oldukları ve eşdeğerliği Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından kabul edilen derslere verilen nottur. MU notu ortalamaya katılmaz, ancak
not belgelerinde gösterilir.

d) YT notu: Not ortalamasına katılmayan derslerden başarılı olan öğrenciye verilir.
e) YZ notu: Not ortalamasına katılmayan derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Erzincan Üniversitesinden:

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/5/2012 tarihli ve 28293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan
Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(8) Öğrenciler, isimleri ya da kredileri farklı dersleri öğrenim çıktıları aynı olmak şar-
tıyla ilgili yönetim kurulu kararıyla alabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

3/11/2011 28104

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

15/5/2012 28293
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Haliç Üniversitesinden:
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Haliç Üniversitesinde lisansüstü düzeyinde

yapılan tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları çerçevesinde yü-
rütülmekte olan her türlü eğitim-öğretim etkinliklerinde uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Haliç Üniversitesinde lisansüstü eğitim-öğretim ile

sınavlarda uygulanacak esaslar, diploma ve unvanlar ile devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,
a) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim öğretim yapan enstitüleri,
b) İlgili Anabilim/Anasanat Dalı: Enstitü Anabilim/Anasanat Dalını,
c) İlgili Kurul: Enstitü Kurulunu,
ç) İlgili Yönetim Kurulu: Enstitü Yönetim Kurulunu,
d) Mütevelli Heyeti: Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Rektörlük: Haliç Üniversitesi Rektörlüğünü,
f) Senato: Haliç Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite Yönetim Kurulu: Haliç Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ğ) Üniversite: Haliç Üniversitesini,
h) Yarıyıl: Bir akademik yarıyılı,
ı) Yıl: Bir akademik yılı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Kontenjan Belirlemesi, Başvuru,

Kayıt ve Kabul, Öğrenim Ücreti, Burslu
Öğrenciler ve İlişik Kesme

Giriş ve kontenjanların tespiti
MADDE 5 – (1) Anabilim/anasanat dalları; her yarıyılın sonunda, bir sonraki yarıyılda

açacakları lisansüstü programlarını, bu programlara kabul edecekleri öğrenci kontenjanlarını,
her programın gerektirdiği yabancı dil dahil başvuru ve kabul koşullarını bağlı oldukları ens-
titüye önerirler. Öneriler ilgili kurulda karara bağlanarak Rektörlüğe bildirilir ve Senato kararı
sonucu Üniversite tarafından ilan edilir.

Lisansüstü programlara başvuru, kabul ve kayıt
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara başvuru, öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri ile

ilgili koşullar şunlardır:
a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip

olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın pu-
an türünde en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci
kabulünde; ALES puanının yanı sıra, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendi-
rilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin diğer hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken
diğer belgeler (referans mektubu, uluslararası standart sınavlar ve benzeri) ve hangi düzeyde
yabancı dil bilgisi gerektiği ilgili enstitünün önerisi ile Senato tarafından belirlenir. Değerlen-
dirmede ALES puanı en az %50 ağırlıkla göz önünde tutulur. Güzel Sanatlar ve Konservatuvar
programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Tezsiz yüksek lisans
programlarına öğrenci kabulünde ALES notu getirme şartı, ilgili enstitünün teklifi ve Senatonun
onayı ile kaldırılabilir.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fa-
külteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya
Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yet-
kisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla
başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES
standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların
lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları
gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına ka-
bulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu
da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması ge-
reken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar gerektiği ilgili Enstitünün önerisi ile Senato tarafından belirlenir. Ancak dok-
tora programına öğrenci kabulünde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’den en az
55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan,
yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden
birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası
Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Değerlendirmede
ALES puanı en az %50 ağırlıkla göz önünde tutulur. Ancak Güzel Sanatlar ve Konservatuar
programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

c) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek
lisans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar ve Konservatuar programlarına başvurular
dışında ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puan al-
mış olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans me-
zuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.
Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik
programlarına kabulünde, ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not
ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu
değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektu-
bu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar
ve benzeri diğer belgeler ilgili enstitünün önerisiyle Senato tarafından belirlenir. Ancak sanatta
yeterlik programına öğrenci kabulünde, YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Ku-
rulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana
dilleri olmamak koşuluyla, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en
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az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir
puan alınması zorunludur. Güzel Sanatlar ve Konservatuvar programlarına öğrenci kabulünde
ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

ç) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan doktora ve sanatta yeterlik programlarına baş-
vuran ve kabul edilen adaylardan Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dil
sınavlarından başarı belgesi olanlar, yabancı dil yeterlik sınavından muaf tutulur. Bu sınavlar-
daki başarı baraj puanları en az, Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Sınavından
CBT için 227, IBT için 86, International English Language Testing System (IELTS) Sınavından
7, First Certificate in English (FCE)’den A, Certificate in Advanced English (CAE)’den B,
Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)’den C, YDS, Üniversitelerarası Kurul
Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(KPDS)’ndan 80'dir. Yabancı dil başarı belgesi bulunmayan adaylar için, Üniversite tarafından
dönem başında açılan yabancı dil yeterlik sınavına katılanlar, bu sınavda başarısız olmaları du-
rumunda yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek ve yabancı dil yeterlik sınavında başarılı
olmak zorundadır. Bu öğrenciler için, Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır. Yabancı
dil hazırlık sınıfında geçen süre iki yarıyıldan fazla olamaz ve öğretim süresine dâhil edilmez.

d) Türkçe lisansüstü programlara kabul edilen adaylar istedikleri takdirde Üniversite
tarafından açılan yabancı dil hazırlık sınıfına devam eder. Bu öğrenciler için yukarıda belirtilen
esaslar uygulanır. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçen süre iki yarıyıldan fazla olamaz ve öğ-
retim süresine dâhil edilmez.

e) Lisansüstü programa aday başvuruları doğrudan ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır.
Adaylar başvuru esnasında bu Yönetmelikte belirtilen belgeler ile kayıt için gerekli diğer bel-
geleri eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır.

f) Başvurular, enstitü bünyesinde, program düzeyinde, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanı ve en az iki öğretim üyesinden oluşan komisyonlar tarafından değerlendirilir. Değerlen-
dirme komisyonları, anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü alınarak, ilgili yönetim kurulu
tarafından belirlenir. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunanlar lisansüstü programlara ka-
bul edilir. Değerlendirme sonuçları ilgili enstitü tarafından Rektörlüğe bildirilir ve onay sonrası
duyurulur.

g) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların kesin kayıtları, adayların öğrenim üc-
retleri ile diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmelerinden sonra yapılır.

ğ) Kendi imkânlarıyla lisansüstü eğitim görmek üzere başvuran yabancı uyruklu aday-
ların; lisans veya yüksek lisans derecelerini başvuracağı program için öngörülen alanlardan bi-
rinden almış olmaları, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve benzeri kuruluşların açacağı
Türkçe dil bilgisi seviye tespit sınavını başardıklarını belgelemeleri (lisans ve/veya yüksek li-
sans öğrenimini Ülkemizde Türkçe olarak tamamlayanlarda bu koşul aranmaz), doktora/sanatta
yeterlik programlarına başvuranların ayrıca ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca
dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir
sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları ve başvurularını istenen belgelerle birlikte
ilan edilen kayıt süresi içerisinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapmaları gerekir. Başvuruları uy-
gun görülenler, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylarla birlikte değerlendirmeye alınırlar. De-
ğerlendirme sonunda başarılı bulunarak kaydedilme durumuna gelen adayların, lisans/yüksek
lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı ve daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp
tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alınacak görüş doğ-
rultusunda ve kontenjan dışı tutularak programlara kabulleri sağlanır. Lisans/yüksek lisansını
Türkiye’deki bir üniversitede yapmış olanlar için YÖK’ten uygunluk bildirimi istenmez.
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h) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden veya kendi hükümetinden burs alanlarla, ikili
anlaşmalarda hüküm bulunan hallerde lisansüstü öğrenim yapmak üzere başvuran yabancı uy-
ruklu adaylar, ayrıca bir sınav yapılmaksızın lisans ve varsa yüksek lisans notları değerlendi-
rilerek ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilebilirler. Gerekli görülen
hallerde dil ve bilgi seviyelerinin tespiti için sınav yapılabilir, eksikleri belirlenenlere bu eksiklikleri
tamamlatılabilir.

ı) Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabul işlemleri
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylarda olduğu gibi yapılır. Adayların başvuru sırasında YÖK
Başkanlığından diploma denklik belgesini getirmeleri zorunludur.

Öğrenim ücreti
MADDE 7 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretleri

her akademik yılbaşından önce Rektörlüğün önerisi ile Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Öğrenciler öğrenimlerine başlayabilmek için öğrenim ücretleri ile ilgili mali yükümlülüklerini
yerine getirerek kayıtlarını yaptırmak ve yenilemek zorundadırlar. Burslu öğrenciler dışında,
öğrenim ücretlerini ödemeyen öğrenciler kayıt yaptıramaz, yenileyemez, izinli sayılamaz ve
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Burslu öğrenciler
MADDE 8 – (1) Burs tahsisi ile ilgili işlemler, Senato ve Mütevelli Heyeti tarafından

belirlenen esaslara göre yapılır.
Bilimsel/sanatsal hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bilimsel/sanatsal hazırlık programı; bir önceki derecesini başvurduk-

ları lisansüstü programlardan farklı alanlarda almış olan adaylar ile başka bir yükseköğretim
kurumundan almış olan adaylara, eksikliklerini gidermek ve başvurdukları programa uyum
sağlamak amacı ile uygulanan bir programdır. Bu programlara alınacak öğrenciler, ilgili ana-
bilim/anasanat dalı bünyesinde 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre oluşturulan
değerlendirme komisyonları tarafından, lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri
programların yapısına göre belirlenir.

(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen bir lisansüstü öğrencisinin alması
zorunlu dersler lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel/sanatsal hazırlık ders-
lerinin dışında, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun
onayı ile lisansüstü programa yönelik dersleri de alabilir. Bu derslerden alınan krediler, öğren-
cinin lisansüstü programına kabul edilmesi durumunda program çerçevesinde sayılır.

(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencilerinin baş-
vurmuş oldukları programlara başlayabilmeleri için, bilimsel hazırlık programı derslerinin her-
birini en az (DD) notu ile ve programı en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlamaları; bi-
limsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin baş-
vurmuş oldukları programlara başlayabilmeleri için, bilimsel/sanatsal hazırlık programı ders-
lerinin herbirini en az (CD) notu ile ve programı en az 2.30 genel not ortalaması ile tamamla-
ması gerekir.

(5) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilecek süre, en çok iki yarıyıldır. Bu
süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarının
süresine dâhil edilmez. Bu süre içinde başarılı olmayanların kaydı silinir.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim ya da anasanat dalında

veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış
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olan başarılı öğrenciler süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşulu ile ilgili anabilim/ana-
sanat dalının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile enstitüde yürütülen diğer lisansüstü
programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencilerin kabul edildiği prog-
ramdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacakları ve yarıyıl bazındaki öğretim
süresi de ayrıca belirtilir.

(2) Yatay geçişler ancak ders alma süresi içinde ve ilan edilen yatay geçiş kontenjları
dahilinde yarıyıl başlarında yapılabilir.

(3) Doktora programlarında yatay geçiş yapan öğrenci, önceki yükseköğretim kuru-
munda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa bile tekrar bu sınava girmek ve başarmak zo-
rundadır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçebilmek için
ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan almış olmak gerekir.

(5) Yatay geçiş yapabilmek için öğrencinin not ortalamasının en az BC olması gerekir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili
enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenciler kredi saati başına belirlenen öğrenim ücreti ile ilgili yükümlülük-
lerini yerine getirdikten sonra, her yarıyıl başında kayıt yaptırdıkları derslere devam eder. Bu
öğrenciler programa kayıtlı öğrenciler gibi, derslerinin tüm koşullarına uymak ve gereklerini
yerine getirmek zorundadır. Bu öğrencilerin ders uygulama ve sınav değerlendirmeleri bu Yö-
netmelik hükümlerine göre yapılır. Özel öğrencilere aldıkları dersleri ve başarı durumlarını be-
lirten bir belge verilir.

(3) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz, seminer, tez veya dönem pro-
jesi yapamaz.

(4) Özel öğrencilik Üniversitedeki herhangi bir lisansüstü programa kayıt hakkı vermez.
Ancak bu öğrencilerin programa kabul koşullarını yerine getirerek lisansüstü programlara kayıt
olmaları durumunda, daha önceki başarı notları aynı şekilde kabul edilir. Diğer taraftan, kabul
edilen derslerin kredilerinin toplamı, öğrencinin lisansüstü programda alması gerekli olan top-
lam kredi sayısının %50’sini aşamaz.

Değişim programına katılan öğrenciler
MADDE 12 – (1) Üniversite ile yurtdışındaki veya yurtiçindeki bir Üniversite arasında

yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişim programı çerçevesinde, yurtdışındaki veya yurti-
çindeki Üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin ka-
yıtları bu süre içerisinde enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.
Bu öğrenciler; o dönem için üniversitede almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede
aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının gözetiminde
yapılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulunun ona-
yı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca bu Yö-
netmelikte belirtilen not sistemine çevrilir, eşdeğer olarak kabul edilen dersin kredisi esas alı-
narak ilgili enstitü müdürlüğü tarafından öğrencinin transkriptine işlenir ve akademik ortala-
maya katılır.

(2) Enstitüye başka üniversitelerden gelerek değişim programımıza katılan öğrencinin
alması kesinleşen dersleri için, o günkü yürürlükte bulunan ücret sistemine göre tahsilât yapılır.
Aynı değişim kapsamında gelen öğrencilere, Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yö-
netmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersleri için kendilerine transkript verilir.
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Kayıt yenileme
MADDE 13 – (1) Öğrenciler ders ve tez aşamasında her yarıyıl akademik takvimde

belirtilen süre içinde, öğrenim ücretlerini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğ-
renciler danışmanlarının gözetiminde ders programlarını yaparak kayıtlarını yenilerler. Ders-
lerini seçen öğrenciler danışmanlarının onayını almak zorundadır. Aksi halde kayıt yenileme
işlemleri geçersiz sayılır. Danışmanlık görevi, tez/dönem projesi danışmanı atanıncaya kadar
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl derslere devam edemez
ve sınavlara giremez. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Ancak ma-
zeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, belirtilen ek süre içinde kayıt
yenileyebilirler.

İzinli sayılma
MADDE 14 – (1) Öğrenciler, istekte bulunmaları durumunda ve aşağıda belirtilen ne-

denlerin varlığı halinde, ilgili yönetim kurulu tarafından bir defada en çok iki yarıyıl süre ile
izinli sayılabilir:

a) Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınmış sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağ-
lıkla ilgili mazeretlerinin olması,

b) Öğrencinin mahallin en büyük mülki amiri tarafından belgelenmesi koşulu ile doğal
afetler nedeni ile öğrenimine devam edememe durumunda kalmış olması,

c) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-
mış olması,

ç) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve
28388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası
dışındaki hallerin bulunması,

d) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması,
e) Öğrencinin değişim programları dışında geçici olarak yurt dışında bir üniversiteye

gitmesi.
(2) Öğrenciler başvurularını belgeleri ile birlikte enstitüye yapar. İzinli sayılan öğren-

ciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Birinci fıkranın (e) bendine göre izinli sayılan öğ-
renciler öğretim ücretlerini ödemek zorundadır. İzinli sayılma süresi eğitim-öğretim süresinden
sayılmaz ve tüm öğretim boyunca dört yarıyılı aşamaz.

(3) İzinli sayılan öğrenciler, sürenin bitiminde yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimle-
rine kaldıkları yerden devam ederler.

İlişik kesme
MADDE 15 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin

ilişiği kesilir:
a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yüksek-

öğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olmak,
b) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar nedeniyle öğrenimine devam edeme-

yeceği anlaşılmış olmak,
c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanıl-

madığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi,
ç) 2547 sayılı Kanunda belirtilen diğer hallerin ortaya çıkması.
(2) İlişiği kesilen öğrencilerin eğitim-öğretim ücretleri iade edilmez.
(3) Kendi isteği ile ilişiğini kestirmek isteyen öğrencinin, ilgili enstitüye yazılı olarak

başvurması gerekir. İlişik kesme formunun ilgili birimlerce onaylanmasından sonra işlem ta-
mamlanır. Posta yoluyla ilişik kestirme ve kayıt sildirme işlemi yapılmaz.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ve Sınavlar ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 16 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Akademik yıl güz

ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl ondört haftadan az olamaz. Toplam ders
saati aynı olmak kaydıyla sıkıştırılmış programlar da yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları bu sü-
renin dışındadır.

(2) Lisansüstü eğitim-öğretim örgün ya da uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilebilir.
İlgili ana bilim dalı ve ana sanat dalı önerisiyle öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda
bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faali-
yetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan
öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi
miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim ku-
rumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar,
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Ders programlarının belirlenmesi ve derslerin kredi değerleri
MADDE 17 – (1) Lisansüstü müfredat, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının

önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanıp Senatoya sunulur. Programlarda yapılacak de-
ğişiklikler her yıl en geç Mayıs ayı içinde aynı yolla belirlenir.

(2) Teorik derslerde bir saat, uygulama ve laboratuvarlar ile klinik uygulamalarda iki
saat 1.00 kredi sağlar. Seminer, tez ve dönem projesi çalışmaları kredisizdir.

Kredi transferi ve ders saydırma
MADDE 18 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumundan daha önce alınan derslerin

saydırılması, derslerden muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme işlemlerine ilgili anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca karar verilir.

(2) Öğrenci kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, kaydolduğu programın gerektirdiği
toplam kredinin en az yarısını kendi programından almak zorundadır.

Derslere devam
MADDE 19 – (1) Öğrenciler örgün lisansüstü eğitimde derslere, uygulama ve sınavlara

katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim üyesi tarafından izlenir.
(2) Uzaktan öğretimle yapılan lisansüstü programlarda, bazı çalışmaların örgün öğre-

timde olduğu gibi yüz yüze sürdürülmesine karar verilebilir.
Ders sınavları ve değerlendirme
MADDE 20 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmaları dışında, yarıyıl

sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınırlar. Yarıyıl sonu sı-
navları ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır.

(2) Öğrencinin ders başarı notu; ara sınavlar, dönem içi çalışmalar ve devam durumu
ile yarıyıl sonu sınavları ve/veya yarıyıl sonu proje değerlendirmesi göz önünde tutularak ilgili
öğretim elemanı tarafından takdir edilir. Ayrıca, final sınavına girme hakkı olduğu halde her-
hangi bir nedenle sınava girememiş veya girip de başarısız olmuş öğrenciler ile final sınav no-
tunu yükseltmek isteyen öğrenciler için ilgili yarıyılın sonunda anabilim/anasanat başkanlık-
larının önerisi ve ilgili kurullarca belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı yapılır. Not yükseltme
amacıyla bütünleme sınavına giren öğrencilerin, bu sınavdan alacakları notları geçerli sayılır.
Seminer çalışması ile bir dönemde yapılan proje derslerine bütünleme sınavı uygulanmaz.
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(3) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında
ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli
biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-
ması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya
elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Yükseköğretim Ku-
rulu tarafından belirlenir ilkelere uyulur.

Not değerleri
MADDE 21 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı derecelerini belirlemede harfli sistem

kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler ve bunlara karşılık gelen sayısal değerler aşağıda be-
lirtilmiştir:

a) Yüksek lisans dersleri için;
Harf Notu Katsayı Sayısal Not
AA 4,00 96-100
AB 3,70 92-95
BA 3,30 88-91
BB 3,00 84-87
BC 2,70 80-83
CB 2,30 75-79
CC 2,00 70-74
CD 1,70 65-69
FF 0,00 00-64
b) Yüksek lisans bilimsel hazırlık dersleri için;
Harf Notu Katsayı Sayısal Not
DC 1,30 61-64
DD 1,00 57-60
c) Doktora/Sanatta Yeterlik dersleri için;
AA 4,00 96-100
AB 3,70 92-95
BA 3,30 88-91
BB 3,00 84-87
BC 2,70 80-83
CB 2,30 75-79
FF 0,00 00-74
ç) Doktora/Sanatta Yeterlik bilimsel hazırlık dersleri için;
Harf Notu Katsayı Sayısal Not
CC 2,00 70-74
CD 1,70 65-69
d) Yüksek lisans programları için lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları için

yüksek lisanstan alınan aynı kodlu dersler, lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık dersi
olarak ayrıca açılabilir. Bilimsel hazırlık programlarında alınan notlar birinci fıkradaki tablolara
uygun olarak harf notuna dönüştürülür.

(2) Ayrıca, öğrencilerin bir dersteki başarı durumları, birinci fıkradaki harf notlarının
dışında kalan ve katsayısı olmayan aşağıdaki harflerden birisi ile belirlenir. Bunlardan;

a) NA (Devamsız) : Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan dersler için verilir ve or-
talama hesaplarında kredili dersler için F, kredisiz dersler için U notu gibi işlem görür.
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b) I (Eksik): Öğrencilerin derste başarılı oldukları halde, mazeretleri nedeni ile ders
için gerekli olan proje, bitirme ödevi, laboratuvar deneyleri ve benzeri çalışmaları tamamlaya-
mamaları durumunda verilir. Bu işareti alan öğrenciler, sınav döneminin bitiminden sonra en
geç onbeş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, I işareti
F notuna dönüşür.

c) S (Yeterli): Kredisiz derslerde veya tez/dönem projesi çalışmalarında başarılı olun-
duğunda verilir. (S) notu genel not ortalamasına katılmaz.

ç) U (Yetersiz): Kredisiz derslerde veya tez çalışmalarında başarısız olunduğunda verilir.
(U) notu genel not ortalamasına katılmaz.

d) T (Transfer): Başka bir yükseköğrenim kurumundan daha önce alınan ve denkliği
ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilerek muaf sayılan dersler ile bu Yönetmelik hüküm-
lerine göre diğer üniversitelerden alınan dersleri için verilir. T notu genel not ortalamasına ka-
tılmaz, ancak bu dersler öğrencinin ders yüküne ve kredisine sayılır.

e) M (Muaf): İlgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılan dersler için verilir. M notu
genel not ortalamasına katılmaz, ancak bu dersler öğrencinin ders yüküne ve kredisine sayılır.

f) W (Çekilmiş): Öğrencilerin dördüncü hafta sonuna kadar çekildikleri dersler için ve-
rilir.

g) R (Tekrar): Tekrarlanacak dersler için verilir.
ğ) P (Devam eden): Birden fazla döneme yayılan kredisiz derslerin veya tez/dönem

projesi çalışmasının devam ettiği durumlarda verilir. Gerçek not belirlendiğinde P notu gerçek
harf notuyla değiştirilir.

Not ortalamaları

MADDE 22 – (1) Her öğrenci için, her yarıyıl sonunda yarıyıl not ortalaması (YNO)
ve genel not ortalaması (GNO) olmak üzere iki ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve bu orta-
lamalara göre öğrencinin başarı durumu belirlenir.

(2) Bir dersin kredisi ile o derste alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı
puanını verir.

(3) YNO, öğrencinin o yarıyıl programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının
toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur.

(4) GNO, öğrencinin öğrenimi süresince programına aldığı bütün derslerin son notları
esas alınarak hazırlanacak ağırlıklı puanlarının toplamının alınan derslerin kredi toplamına bö-
lünmesi ile bulunur.

(5) Not ortalamasının hesaplanmasında, bölme işlemleri virgülden sonra iki basamak
yürütülür.

(6) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınan derslerin notları, lisansüstü not orta-
lamasına katılmaz.

(7) Bir öğrencinin yüksek lisans programlarında başarılı olabilmesi için bütün dersle-
rinden geçer not alması ve GNO’sunun 2,70 ve üzeri olması gerekir.

(8) Bir öğrencinin doktora ve sanatta yeterlikte başarılı olabilmesi için bütün dersle-
rinden geçer not alması ve GNO’sunun 3,00 ve üzeri olması gerekir.

Ders tekrarı

MADDE 23 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için ders başarı notu olarak yüksek
lisans öğrencisinin en az CD, doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin en az CB notu almış olması
gerekir. Öğrenciler başarısız oldukları dersleri, verildikleri ilk yarıyılda tekrarlamak veya seç-
meli derslerde, ilgili anabilim dalı tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır.
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Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 24 – (1) Öğrenciler veya dersin öğretim üyesi/görevlisi, bir sınavın notunun

ilanını takip eden beş iş günü içerisinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazı ile müracaat ederek,
ilan edilen notlara maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Sınav cevap kâğıdında; sehven okun-
mayarak not toplamına dâhil edilmeyen cevaplar ile sorulara verilen cevaplardan bazılarının
sehven not toplamına dâhil edilmediği durumlar maddi hata olarak kabul edilir. Maddi hata in-
celemesinde, verilen cevaplar tekrar okunarak yeniden değerlendirilme yapılmaz. İtiraz üzerine,
dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından yeniden incelenen sınav cevap kâğıdında maddi hata
bulunmaması halinde, daha önce verilen not aynen kalır. Bu durumda sonuç, müdürlükçe öğ-
renciye bildirilir ya da sınav kâğıdındaki cevapların hepsine not atılmasında, notların topla-
mında veya soruların not tablosuna geçirilmesinde bir hata veya benzeri bir durum varsa, öğ-
renci veya dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından yapılacak başvurular ilgili yönetim kurulu
tarafından kesin karara bağlanır ve Rektörlüğe bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

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

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır.

Ders yükü ve süre
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak koşulu

ile en az yedi ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.
(2) Öğrenci yüksek lisans programında, lisans öğrenimi sırasında almamış olması ko-

şulu ile lisans dersleri de alabilir. Ancak bu derslerin en çok iki tanesi ders yüklerine ve yüksek
lisans kredisine sayılabilir. Ayrıca, öğrenci ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve ilgili yö-
netim kurulu kararı ile programında öngörülen kredi toplamının yarısını aşmamak koşulu ile
diğer üniversitelerden de lisansüstü dersleri alabilir.

(3) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Bu Yönetmelikte
belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programlarını daha kısa sürede tamam-
layabilirler. Ancak bu süre dersler için iki, tez için bir yarıyıl olmak üzere toplam üç yarıyıldan
az olamaz.

(4) Tezli yüksek lisans programını azami altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayama-
yanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğ-
renim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu
durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrencilere en geç ikinci yarıyılın

sonuna kadar ilgili anabilim/anasanat dalı önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile bir tez
danışmanı atanır. Tez danışmanları, öğretim üyeleri arasından seçilir. Sanat dallarında ise en
az yüksek lisans derecesine sahip öğretim görevlileri arasından da seçilebilir.

(2) Anabilim/anasanat dalının gerekçeli önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile
tez danışmanı değişikliği yapılabilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danış-
manını gerektirmesi durumunda, bu fıkrada belirtilen niteliklere sahip ikinci tez danışmanı da
aynı yolla atanabilir.

(3) Öğrencinin alacağı dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından belirlenir.
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Tez çalışması
MADDE 28 – (1) Tez danışmanı öğrencinin tez konusunu en geç üçüncü yarıyıl başına

kadar belirler. Tez konusu ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim
kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanının onayı ile tez konusu aynı yolla değiştirilebilir.

(2) Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, ilgili ensti-
tünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak
zorundadır.

(3) Tez danışmanı tarafından tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için; tezinin
jüri üyelerinin sayısından bir fazla sayıda ciltlenmemiş kopyası ile birlikte ilgili anabilim/ana-
sanat dalına başvurur. İlgili anabilim/anasanat dalı başvuruyu tez jürisi önerisi ile birlikte ilgili
enstitüye iletir.

Yüksek lisans tez jürisi ve tez sınavı
MADDE 29 – (1) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri biri tez danışmanı, en az biri Üniversite
içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya Üniversite dışından olmak üzere üç veya
beş kişiden oluşur. Tez danışmanının dışında kalan jüri üyelerinin öğretim üyesi olması gerekir.
Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Tez danışmanı
ilgili anabilim/anasanat dalı dışından veya başka bir üniversiteden atanmış ise, bu durumda en
az bir üyenin üniversite dışından veya başka bir anabilim/anasanat dalından olması koşulu
aranmaz. Biri başka bir anabilim/anasanat dalından olmak üzere iki yedek üye de seçilir.

(2) Jüri üyeleri, tezin enstitü yönetimince kendilerine teslim edildiği tarihten sonra bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açıktır.

(3) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini teslim eder ve sınav en geç bir ay içinde aynı jüri
tarafından yeniden yapılır. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğ-
renciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek li-
sans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak
kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.
Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek ko-
şulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine
getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın
öğrencilik statüleri devam eder.

Diploma
MADDE 30 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş enstitü tarafından belirlenen sayıdaki kopyasını ve diğer evrakı,
tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönün-
den uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezli yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezsiz yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili enstitü yönetim
kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezli yüksek
lisans programında alınan dersler geçiş yaptığı tezsiz yüksek lisans programındaki derslerin
yerine sayılır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amacı ve kapsamı
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır.

(2) İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürü-
tülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

Ders yükü ve süre
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak ko-

şulu ile en az on ders ve dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci yüksek lisans programında, lisans öğrenimi sırasında almamış olması ko-
şulu ile lisans dersleri de alabilir. Ancak bu derslerin en çok üç tanesi ders yüküne ve yüksek
lisans kredisine sayılabilir. Ayrıca, öğrenci ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi
ve ilgili yönetim kurulu kararı ile programında öngörülen kredi toplamının yarısını aşmamak
koşulu ile diğer üniversitelerden de lisansüstü dersleri alabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en çok altı yarıyıldır. Tezsiz yük-
sek lisans programını en çok altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Ka-
nunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya
öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu
durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırıl-
maksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Danışman atanması
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programındaki öğrenciye, birinci yarıyıl sonun-

da ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile bir danışman
atanır. Danışman öğretim üyesi veya sanat dallarında en az yüksek lisans derecesine sahip öğ-
retim görevlileri arasından seçilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının gerekçeli önerisi
üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman öğrencinin
dönem projesini belirler. Danışmanın onayı ile proje konusu değiştirilebilir.

Dönem projesi ve yeterlik sınavı
MADDE 34 – (1) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda kayıt yaptırmak ve ya-

rıyıl sonunda ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazılmış bir rapor vermek
zorundadır.

(2) Dönem projesi, sanat dallarında performans etkinliği şeklinde olabilir. Bu durumda
öğrenci ayrıca performansı ile ilgili yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı sonunda yeterlik sınavı uygulanır. Yeterlik sınavı
sözlü olarak, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ile ilgili yönetim kurulu ta-
rafından atanan üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılır. Danışmanın dışında kalan jüri üyele-
rinin öğretim üyesi olması gerekir.

(4) Raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen yarıyılda dönem projesine yeniden kayıt
yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda da yeni bir rapor vermek zorundadır.

Diploma
MADDE 35 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan, dönem

projesinin enstitüce istenen sayıdaki kopyası ile diğer evrakı Enstitüye teslim eden yüksek li-
sans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı
ile tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans progra-
mında alınan dersler geçiş yaptığı tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programları

Amacı ve kapsamı
MADDE 36 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini
yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre programlar şeklinde uygulanabilir.
Bu programların uygulama usul ve esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. İki veya
daha fazla yükseköğretim kurumunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile yükseköğretim
kurumları arasında ortaklaşa yürütülecek doktora programları açılabilir.

Ders yükü ve süre
MADDE 37 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için

toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi
ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki
kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bu derslerin
en çok iki tanesi yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla yüksek lisans
derslerinden seçilebilir.

(2) Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler lisans dersleri de alabilir. Ancak bu dersler
ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Bu öğrenciler ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
ilgili yönetim kurulunun kararı ile öngörülen kredi toplamının yarısını aşmamak üzere diğer
üniversitelerden lisansüstü dersleri alabilir.

(3) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için
en çok oniki, lisans derecesi olan öğrenciler için en çok onsekiz yarıyıldır. Bu Yönetmelikte
belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler programlarını daha kısa sürede ta-
mamlayabilirler. Ancak, bu süre, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için altı yarıyıl, lisans
derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için sekiz yarıyıldan az olamaz.

(4) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi;
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır.

(5) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını oniki yarıyıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan
öğrenci için onsekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir
öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu
onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler
verilir.
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(6) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde
tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşul-
lara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğ-
renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez
hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-
mayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanının atanması
MADDE 38 – (1) Doktora programlarındaki öğrencilere en geç üçüncü yarıyılın başına

kadar ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile bir tez danışmanı
atanır. Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Anabilim dalı başkanlığının gerekçeli
önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir. Doktora
tezinin niteliği birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı da aynı
yolla atanabilir. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması gerekir. Öğren-
cinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından yürütülür.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin derslerini başarı ile tamamla-

dıktan sonra, bulunduğu programdaki temel konularla ilgili yeterli bilgiye sahip olup olmadı-
ğının sınanmasıdır.

(2) Yüksek lisans derecesine sahip doktora programı öğrencileri en geç beşinci yarıyıl,
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler ise en geç yedinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sı-
navına alınır.

(3) Yeterlik sınavına girebilmek için öğrencinin, derslerini en az 3,00 GNO ile tamam-
laması gerekir.

(4) Yeterlik sınavları, öğrencinin ders ve kredilerini tamamladığı yarıyıldan bir sonraki
yarıyılda yapılır. Bir yılda iki sınav dönemi dışında yeterlik sınavı yapılmaz.

(5) Yeterlik sınavına girebilmek için, öğrencinin sınava girmek istediğini belirten bir
dilekçeyi, sınav döneminden önce enstitü müdürlüğüne vermesi gerekir. İlan edilen tarihte ye-
terlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(6) Yeterlik sınavları; ilgili anabilim dalı tarafından önerilen, ilgili yönetim kurulu ta-
rafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik ko-
mitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite sınavı doğrudan yapabileceği gibi, farklı
alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile biri öğrencinin tez
danışmanı olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşan sınav jürileri de kurabilir.

(7) Yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim dalındaki yeteneğini ve araştırmaya eğilimini
belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Sözlü sınav dinleyicilere açıktır.

(8) Yeterlik komitesi, sınav jüri önerilerini de göz önünde tutarak öğrencilerin başarılı
ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca
yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir. Bu dersi/dersleri başarıyla tamamlayamayan öğrenci, daha sonra ilgili dö-
neme ait öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir.
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(10) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış ve
yüksek lisans diploması alabilmek için geçmek istediği yüksek lisans programının tüm koşul-
larını sağlayan öğrenci, GNO'sunun 2,50’nin üzerinde olması durumunda yüksek lisans prog-
ramına geçebilir. Ancak bu durumdaki bir öğrenci, yüksek lisans programını tamamlamak için
gerekli diğer koşulları da yerine getirmek zorundadır. Yüksek lisans programlarına bu tür geçişler,
ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

Tez izleme komitesi
MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, sınavı izleyen bir ay

içinde ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile tez izleme
komitesi oluşturulur.

(2) Üç öğretim üyesinden oluşan bu komitede tez danışmanından başka, ilgili anabilim
dalı içinden ve dışından birer üye bulunur. İkinci tez danışmanının bulunması durumunda,
ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 41 – (1) Öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yön-

temini ve ileriye yönelik çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde
sözlü olarak savunur. Sözlü savunma dinleyicilere açıktır. Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı
bir raporu, sözlü sınavdan en az onbeş gün önce komite üyelerine teslim eder.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedildiğine
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili ana-
bilim dalı başkanlığınca tutanakla Enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi oluşturulabilir. Programına aynı danış-
man ile devam etmek isteyen öğrenci, üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğ-
renci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, yılda iki kez toplanır. Öğ-
renci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı rapor sunar. Bu raporda o
ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir.
Öğrencinin tez çalışma notu, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Başa-
rısız olan öğrenciyle ilgili tez izleme komitesi toplanmaya devam eder.

Tezin sonuçlandırılması
MADDE 42 – (1) Tez çalışmasını süresi içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuç-

ları, ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini doktora tez jürisi
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için, tezinin jüri
üyelerinin sayısından bir fazla sayıda ciltlenmemiş kopyası ile birlikte anabilim dalına başvurur.
İlgili anabilim dalı başkanlığı başvuruyu tez jürisi önerisi ile birlikte ilgili enstitüye iletir.

(3) Doktora tez jürisi ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kuru-
lunun kararı ile atanır. Jüri üç tanesi öğrencinin tez izleme komitesi ve en az bir tanesi başka
bir üniversitenin öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Tez jürisi kurulurken birisi
başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki de yedek üye belirlenebilir.
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(4) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren bir ay içinde toplanarak öğ-
renciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-
lümlerinden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak
tezini teslim eder ve sınav en geç bir ay içinde aynı jüri tarafından yeniden yapılır. Tezi redde-
dilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.
Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri
halinde 37 nci maddenin birinci fıkrasının altıncı bendine göre tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

Diploma
MADDE 43 – (1) Öğrenciler tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağla-

mak kaydı ile doktora tezinin ciltlenmiş beş kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder.

(2) Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye doktora diploması verilir. Diploma
üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ortak doktora prog-
ramlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amacı ve kapsamı
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; özgün bir sanat eserini ortaya

koymak, müzik ve sahne sanatlarında ise, üstün bir uygulama ve yaratıcılığın yanı sıra, bağım-
sız araştırma yapmak ve sanat alanında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme
yeteneğini kazandırmaktır.

Ders yükü ve süre
MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için

en az 21 kredilik yedi adet ders ile tez çalışması veya proje, sergi, resital, konser, gösteri, temsil
ve benzeri uygulamalardan oluşur. Bu programa lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için en az 42 kredilik ondört adet ders ile tez çalışması veya proje, sergi, resital, konser, gösteri,
temsil ve benzeri uygulamalardan oluşur. Bu derslerden en az iki tanesi yüksek lisans öğrenimi
sırasında alınmamış olmak koşuluyla sanatta yeterlik ders yüküne ve kredisine sayılabilir.

(2) Sanatta yeterlik programlarına kayıtlı öğrenciler lisans dersleri de alabilir. Ancak
bu dersler ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Bu öğrenciler ilgili anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile toplam kredi sayısının yarısını aşmamak koşuluyla
diğer üniversitelerden lisansüstü dersleri alabilir.

(3) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için onsekiz yarıyıldır. Bu Yönetme-
likte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler programlarını daha kısa sürede
tamamlayabilirler. Ancak, bu süre, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için altı yarıyıl, lisans
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derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için sekiz yarıyıldan az olamaz. Bu süre içinde sanatta ye-
terlik programını tamamlayamayan öğrenci, daha sonra ilgili döneme ait öğrenim ücretini ödemek
koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara ka-
tılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğren-
cilik statüsü devam eder.

(4) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için altı yarıyıldır.

(5) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya
proje çalışmasını altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl
sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışma-
sını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

(6) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje
çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara
göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için
kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi
ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer
şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin
talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programlarındaki öğrencilere, en geç üçüncü yarı-

yılın başına kadar ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı
ile tez, sergi veya proje ve benzeri çalışmalarını yürütecek bir danışman atanır. Danışman öğ-
retim üyeleri arasından seçilir. Anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ilgili yö-
netim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Sanatta yeterlik tezinin niteliği birden
fazla danışman gerektirdiği durumlarda, ikinci danışman da aynı yolla atanabilir. İkinci danış-
man doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olmak koşulu ile diğer bir üniversiteden de ola-
bilir. Öğrencinin alacağı dersler danışman tarafından belirlenir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak tezin veya uygula-

malı çalışmanın; sanat alanına yenilik getirme, yeni bir sanatsal yöntem geliştirme, bilinen bir
sanatsal yöntemi yeni bir sanat alanında uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Sanatta yeterlik çalışmalarını tamamlayan öğrenciler elde ettikleri sonuçları, sergi
veya proje hazırlayan öğrenciler ise çalışmalarını açıklayan ve belgeleyen bir metni ilgili ens-
titünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini, sergi ve projesini sanatta yeterlik
jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için tezinin jüri üye-
lerinin sayısından bir fazla sayıda ciltlenmemiş kopyası ile birlikte ilgili anasanat dalına baş-
vurur. İlgili anasanat dalı başkanlığı başvuruyu tez jürisi önerisi ile birlikte ilgili enstitüye iletir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim ku-
rulunun kararı ile atanır. Jüri biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka bir üniversitenin
öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri kurulurken birisi başka yükseköğretim ku-
rumu öğretim üyesi olmak üzere iki de yedek üye belirlenebilir.
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(5) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren bir ay içinde toplanarak öğ-
renciyi sınava alır. Sınav sanatta yeterlik çalışmasının sunulması veya tezle ilgili performansın
yapılması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay
içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini teslim eder ve sınav en geç bir ay
içinde aynı jüri tarafından yeniden yapılır.

(8) Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen
öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 45 inci maddenin birinci
fıkrasının altıncı bendine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 48 – (1) Öğrenciler, sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olmak ve diğer ko-

şulları da sağlamak kaydı ile sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az beş kopyasını, tez sınavına
giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder.

(2) Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye anasanat yeterlik diploması verilir.
Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bu-
lunur.

Disiplin işlemleri
MADDE 49 – (1) Öğrencinin disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 50 – (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tebligatlar, öğrencilerin kayıt sı-

rasında bildirdikleri adrese iadeli-taahhütlü olarak, tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki
duyurular ise elektronik posta, ilan panolarında veya üniversitenin internet sitesinde ilan edi-
lerek yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırırken ilgili enstitü müdürlüğüne bildirdikleri adresi değiş-
tirdikleri halde, bunu ilgili enstitüye bildirmemiş olan veya yanlış ve eksik adres vermiş bulunan
öğrencilerin enstitüdeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine
yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili kurulların kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 52 – (1) 3/8/2009 tarihli ve 27308 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Haliç

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kafkas Üniversitesinden:
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas
Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışındaki fakülteler,
konservatuvar, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve enstitülerde güz ve bahar yarıyılları
dışında, yaz döneminde yapılan eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“ç) GANO’su en az 3.00 olan ve tekrar dersi bulunmayan başarılı öğrencilere daha kısa
sürede mezun olabilmeleri için üst yarıyıllara ait dersleri alabilme imkânı vermek,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yaz okulunda açılacak dersler fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksek-
okulu ve enstitülerde bölüm/anabilim/bilim dallarının olumlu görüşü üzerine fakülte/konser-
vatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve enstitü kurulunun onayı ile belirlenir ve en geç
bahar yarıyılı sınav sonuçlarının ilanını izleyen hafta içinde, ilgili birimlerde ilan edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) GANO’su en az 3.00 olan ve tekrar dersi bulunmayan başarılı öğrenciler üst yarı-
yıllara ait dersleri alabilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile üçüncü
fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz okulunda açılan derslere diğer üniversitelerin öğrencileri de fakülte/konser-
vatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilir.”

“(2) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksek-
okulu ve enstitüde almak istediği ders açılmadığı takdirde, öğrenci bu dersi, Üniversite içinde
başka bir birimden veya başka bir üniversitede alabilir. Ancak alınacak dersin denkliğinin, içe-
rik, kredi/saat açısından ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.”

“b) Öğrencinin başvurmuş olmasına rağmen o dersin Üniversitede açılmamış olması
veya Üniversitede yaz okulu uygulanmıyor olması.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yaz okulunda açılan derslerin devam, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı değerlendirmesi
ve başarı durumunun tespiti; ön lisans ve lisans dersleri ile lisans üstü dersler için ilgili mevzuat
hükümleri ve ilgili enstitülerce belirlenen esaslara göre yapılır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

31/10/2011 28101
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Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/11/2007 tarihli ve 26692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kap-

sayan Dönem I, II, III, IV, V ve VI olmak üzere altı dönemden ibarettir. Her dönem en az otuz

iki hafta ve altı yıllık eğitimde ders saati en az 5500 saattir.

(2) Dönem I, II, III, IV, V ve VI için, 10 uncu maddede belirtilen devam koşulu aranır.

Öğrencinin daha önce aldığında, devam yükümlülüğünü yerine getirdiği halde başarısız olduğu

dönemleri/stajları her defasında belirtilen devam koşulları ile tekrar ederler. Kayıt yaptırdıktan

sonraki altı yıllık sürede okuldan mezun olamayan öğrenciler, öğrenimlerini sürdürmek için,

öğrenci katkı payı öderler, kayıt yaptırdıktan sonraki azami sürede okuldan mezun olamayan

öğrenciler ise öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak derse/staja devam ve sınav

hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Öğrencilerin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlana-

bilmesi ve sınavlara girebilmeleri için, her dönemin başında kayıtlarını yaptırmış ve öğrenim

süresini altı yıl içinde tamamlayamayan öğrencilerin ilgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı

payını yatırmış olmaları gerekir. Fakülteye dinleyici öğrenci kabul edilmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Öğrenciler Fakülte Kurulunca belirlenen usullere göre ve akademik

takvimde belirtilen süre içinde, ders kayıt formu ile öğrenim süresini altı yıl içinde tamamla-

yamayan öğrencilerin ise ilgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payının yatırıldığına dair

makbuzu öğrenci işlerine teslim etmek suretiyle, kayıtlarını kendileri yenilemek zorundadırlar.

Belirtilen sürede kayıtlarını yenilemeyenler, o dönemin derslerini alamaz ve bu derslerin sı-

navlarına giremez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha, klinik çalışmaları ve benzeri çalış-

malardan oluşan uygulamalı dersler ile teorik derslere devam zorunlu olup imzalı yoklama alı-

nır. Teorik derslerin %25’inden fazlasına devam etmeyen öğrenci o ders veya derslerin hiçbir
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sınavına alınmaz. Uygulamalı derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci; haklı

ve geçerli bir mazereti olsa da, o ders/ders kurulu ya da stajların hiçbir sınavına alınmaz. De-

kanlık veya daha üst makamlar tarafından görevlendirme nedeniyle derslerine devam edemeyen

öğrenciye telafi yaptırılarak devam koşulunu yerine getirmesi sağlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Sınav tarihleri, sınav şekli, ortak zorunlu dersler ve zorunlu yabancı

dil ve seçmeli derslerin eğitim-öğretimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Dönem IV ve V her bir stajın %20’sinden fazlasına devamsızlığı

olan öğrenci haklı ve geçerli bir mazereti olsa da staj sınavına giremez, başarısız sayılır ve stajı

tekrarlar. Dönem VI’da her bir staj bir uygulama dersi olarak kabul edilir. Her bir stajın

%20’sinden fazlasına devamsızlığı olan öğrenci stajı tekrarlar. Dönem IV, V ve VI’da Dekanlık

veya daha üst makamlar tarafından görevlendirme nedeniyle devamsızlık yapmış olan öğren-

ciye, görevlendirme nedeni ile katılamadığı staj bölümünün telafisi yaptırılarak devam koşu-

lunu yerine getirmesi sağlanır.

(2) Bu dönemdeki öğrencilerin staj başarı düzeyine ilişkin esaslar Senato tarafından

belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Tıp öğrenimini tamamlayamayanların ve-

ya tamamlayamayacakları anlaşılanların ön lisans diploması almaları, ilgili mevzuat hüküm-

lerine göre düzenlenir.

b) Tıp Doktorluğu Diploması; bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim-öğretimini ba-

şarı ile tamamlayanlara verilir.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi olarak, başarılı olduğu son intörnlük stajının bitiş günü

alınır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/11/2007 26692

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/9/2011 28054
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Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ENERJİ PİYASALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Hava Kurumu Üniversitesi Enerji Pi-

yasaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk Hava Kurumu Üniversitesi Enerji Piyasaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Enerji Piyasaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,
f) Üniversite Yönetim Kurulu: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Enerji piyasalarının tüm alanlarında stratejiler geliştirilmesine ve karar verilmesine

yardımcı olacak kapasite inşası ve bilgi birikimini sağlayacak analizler, yayınlar, geleceğe yö-
nelik somut öneriler içeren akademik faaliyetlerde bulunmak ve projeler yürütmek,

b) Enerji piyasaları konusunda teknolojik kapasite oluşturmak,
c) Elde ettiği bu bilgi birikimini ve teknolojik kapasiteyi, ulusal ve uluslararası seviyede

karar alıcılara, akademisyenlere, özel sektör yöneticilerine ve diğer sosyal paydaşlara ulaştır-
mak,

ç) Yerli ve yabancı araştırma merkezleri, enstitüler, düşünce grupları ile işbirliği yapmak
ve ortak çalışmalarda bulunmak,

d) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak suretiyle enerji pi-
yasalarının gelişmesine katkı sağlamak,

e) Uluslararası alanda enerji piyasaları konusunda diğer ülkelere danışmanlık/uzmanlık
hizmeti vermek.
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Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Çeşitli bilimsel etkinlikler, internet üzerindeki faaliyetler ve periyodik yayınlar için

akademik platform görevi yapmak,
b) Enerji alanında yapılan çalışmalara ait özgün akademik çalışmaları yayınlamak,
c) Başta enerji piyasaları olmak üzere enerjinin farklı alanlarında faaliyet gösteren tüm

kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla Üniversitenin işbirliği yapmasına zemin sağlamak,
ç) Ulusal ve uluslararası organizasyonlarla teknik işbirliği yaparak proje gerçekleştirme

ve ortak araştırma olanakları sağlamak,
d) Üniversitenin bilimsel etkinliğini artırmak ve Üniversiteyi akademik, siyasi ve sosyal

çevrede akademik anlamda temsil etmek,
e) Üniversitenin tüm akademik birimleri ile koordineli olarak, ulusal ve uluslararası il-

gili kurum ve kuruluşlarca desteklenen disiplinler arası projeler geliştirmek ve bu alanda ya-
pılacak çalışmaları kolaylaştırmak,

f) Ulusal veya uluslararası bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve değer-
lendirilmelerini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla
ilgililere ve kamuoyuna aktarmak,

g) Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü eğitimleri ile sertifika programlarına katkı
sağlamak,

ğ) Öğrencilerin akademik yeterliliğini artırmak, işbirliği becerilerini ve beraber çalışma
kabiliyetlerini geliştirmek,

h) Resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına başta enerji piyasaları alanlarında
olmak üzere enerji alanında danışmanlık hizmeti vermek,

ı) Rektörlüğün belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.

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; Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından, Üni-
versitenin ilgili bölümlerinde çalışan öğretim elemanları veya diğer üniversitelerin ilgili bö-
lümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda deneyimli kişiler arasından dört yıl süreyle gö-
revlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Rektör tarafından; Müdürün önerisi
ve Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Merkezin iş yüküne paralel olarak, konuyla ilgili Üni-
versite öğretim elemanları veya diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla
ilgili alanlarda deneyimli kişiler arasından yeterli sayıda müdür yardımcısı görevlendirilebilir.
Müdürün görevi başında olmadığı durumlarda, müdür yardımcısı veya Yönetim Kurulu üye-
lerinden birine vekâlet verilir.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetler için genel çerçeveyi belirlemek,
c) Merkezin yönetim organlarına başkanlık yapmak,
ç) Sürekli bir gelişim planı çerçevesinde yeni hedefler belirlemek,
d) Üniversitenin birimlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla çalışmalar

yapmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi akışı sistemini geliştirmek ve bu çalışmaları belge-
lendirmek,

e) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, toplantılar düzenlemek ve alınan kararları
uygulamak,

f) Merkezin ve bağlı birimlerin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli
önlemleri almak, gerekli yönlendirme ve denetlemeleri yapmak,

g) Merkez ve bağlı birimlerinin, çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yap-
mak, yıllık çalışma raporlarını oluşturarak Rektörlüğe onay için sunmak,

ğ) Yayınlanması veya Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri
Rektörlüğe onay için sunmak,

h) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun idari hizmetlerini yürütmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Üni-

versitenin ilgili bölümlerinde çalışan öğretim elemanları ile üniversitelerin ilgili bölümlerinden
mezun veya konuyla ilgili alanlarda deneyimli kişiler arasından görevlendirilecek dört üye ol-
mak üzere Müdür ile birlikte beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi dört
yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine
kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün teklifi üzerine ve onun belirlediği gündemle yılda en az
iki kez olağan toplantısını yapar. Gerekli hallerde Müdür, Yönetim Kurulunu olağanüstü top-
lantıya çağırabilir. Müdür, toplantı öncesi veya sırasında üyelerden gelen önerileri gündeme
alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,
b) Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,
c) Araştırma ve proje gruplarını oluşturmak, çalışma kurallarını belirlemek ve çalışma-

ları değerlendirmek,
ç) Ortak çalışmalar için ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliğinin ilke ve kurallarını

belirlemek ve hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak,
d) Yıllık faaliyet programını incelemek, ilgililerin görüşlerini alarak yeni program dü-

zenlemelerinin yapılmasını sağlamak,
e) Müdür tarafından önerilen eğitim, staj ve sertifika programları ile ilgili kararlar al-

mak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve

konularda öneri ve düşüncelerini almak amacıyla, aşağıda belirtilen grupların temsilcilerinden
oluşur:

a) Üniversitede Merkez faaliyetleri konusunda birikimi olan öğretim üyeleri,
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b) İstekleri halinde, konu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri,
c) İstekleri halinde, diğer üniversitelerin ve konuyla ilgili merkezlerin temsilcileri.
(2) Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.
(3) Danışma Kurulunda; Yönetim Kurulu üyelerinden başka, birinci fıkrada belirtilen

kuruluşların her birinin temsilcisinden en fazla on üye bulunur. Bu üyeler; Müdür tarafından
belirlenir ve Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden Danışma
Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu üyelerinin görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama

etkinlikleri ile ilgili Yönetim Kurulunun isteği halinde görüş bildirmek,
b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak,
c) Müdürün isteği üzerine, tamamlanmış veya yürütülen çalışmaları değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel
olarak Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile yeterli sayıda çalışma bi-
rimleri, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-
nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında
alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Gelirler

MADDE 18 – (1) Merkezin gelirleri şunlardır:
a) Üniversite bütçesinden tahsis edilecek ödenekler,
b) Her türlü yardım ve bağışlar,
c) Merkez faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
ç) Diğer gelirler.
Harcama yetkilisi

MADDE 19 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Yıldız Teknik Üniversitesinden:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FİNANS, KURUMSAL YÖNETİM VE

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı olarak

kurulan, Yıldız Teknik Üniversitesi Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama
ve Araştırma Merkezinin yönetimine, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldız Teknik Üniversitesi Finans, Kurumsal Yönetim

ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Yıldız Teknik Üniversitesi Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
d) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Akademi ve iş dünyasında finans, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik ile ilgili

araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek ve desteklemek, akademi ile iş dünyası işbirliğini ge-
liştirmek.

b) Merkezin amacı çerçevesinde üretilecek araştırma ve projeler için başlıca başvuru
yeri olmak.

c) Araştırma çalışmaları, yayınlar ve gerçekleştirilecek toplantılar aracılığıyla ulusal ve
uluslararası platformlarda firmalar ve ekonomi için katma değer yaratacak sonuçlar üreterek
bunların uygulamaya aktarılmasını sağlamak.

ç) İlgili alanlara çalışacak yeni akademisyen ve uygulamacıların yetişmesine ve gelişi-
mine katkıda bulunmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar ve ulusal ve uluslararası düzeyde ya-

yınlar yapmak.
b) Seminer, konferans, sempozyum ve çalıştay gibi etkinlikler düzenlemek.
c) Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına alanında danışmanlık hizmetleri ver-

mek.
ç) Bu alanla ilgili ulusal ve uluslararası araştırma ve uygulama kuruluşları ile işbirliği

yapmak.
d) Bu alanda güncel ve sürekli eğitim programları düzenlemek.
e) Hazırlanacak projelere yurt içi ve yurt dışı kurumlardan destek sağlamak.

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, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl

için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür ve Müdür Yardımcısı
gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda
Yardımcısını vekil bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla sürmez. Vekâletin altı aydan
fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev
süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, ayrılan Müdürün süresini doldurmak
üzere aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim,

araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını
aldıktan sonra uygulamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.
e) Her yılsonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporunu hazırlayıp bir sonraki

yıla ait çalışma programını Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
Müdür Yardımcısı ve görevleri
MADDE 10 – (1) Müdürünün önerisi ile Merkezde görevli öğretim elemanlarından bir

kişi üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı,
Müdür ile işbirliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün olmadığı zamanlarda
Müdüre vekalet eder.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Rektörün Üniversite

öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendireceği üç kişi ile birlikte toplam beş ki-
şiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan
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veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görev-
lendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu kararları
oy çokluğu ile alır. Eşitlik halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, en geç üç ayda bir top-

lanır. Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Danışma Kurulundan gelen teklifleri incelemek ve karara bağlamak.
c) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını de-

ğerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak.
ç) Eğitim programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri

belgelerin düzenlenme koşullarını belirleyerek Rektörlüğe sunmak.
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektörlük

tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen, Üniversite içinden veya istekleri halinde konu ile
ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden ve/veya konu ile ilgili uzman kişilerden oluşur.
Üye sayısı en fazla elli kişidir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez
toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerinde görüş ve öneri-
lerini bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/9)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/3/2008 tarihli ve 26821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/9)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret

Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğe ekli Ek 1’de yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET

MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğe ekli Ek 2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ EK II

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER: 

1 – Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, beyan sahibi ithalatçıdan

farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti, bu belgelerin birer fotokopisi. (Anılan

belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir.

Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi

verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası başvuru formunda

belirtilir.)

2 – İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın 2 nüsha sureti. (Proforma veya

ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura ka-

leminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistikî birim bazında miktarı ve

ağırlığı ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun

ücretleri ayrıca belirtilir.)”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT: 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2013/5)

MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda

Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat: 2006/7) ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı

Mallar Listesine 26 ncı sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

“26 – Kromlu deriler (GTİP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21) ”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.9.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“(1) İlave ücret alınması uygulamasında;
a) Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları; SUT

ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Kurumca belirlenen
oranı geçmemek kaydıyla Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret
alabilir.

b) Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri
hariç) öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için po-
liklinik muayenelerinde bir katını, diğer hizmetlerde yüzde ellisini geçmemek üzere, Kuruma
fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alınabilir. Ancak alınacak ilave
ücret bir defada asgari ücretin iki katını geçemez.

c) SUT eki EK-2/B, EK-2/C, EK-2/Ç listelerinde yer alan işlemlerin bedellerine ilave
olarak Kuruma ayrıca faturalandırılabilen tıbbi malzeme ve ilaçlar ile SUT eki EK-2/A Liste-
sindeki tutarlara dahil olan işlemler için ayrıca ilave ücret alınamaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi
aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için (Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti su-
nucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyesi tarafından SUT’un 2.1.1 numaralı mad-
desi kapsamında verilen sağlık hizmetleri hariç) hiçbir ilave ücret alınamaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.2.1.B-1 numaralı maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde düzenlenmiştir.

“(12) Ayaktan başvurularda özel sağlık hizmeti sunucuları için günlük muayene sınırı
acil servis/polikliniğe başvurular hariç olmak üzere, sağlık hizmeti sunucusundaki sözleşme
kapsamında çalışan hekimlerin çalışma saatlerinin 6 ile çarpılması ile bulunur. Her bir hekim
için günlük muayene sayısı her halükarda 60’ı geçemez. Ancak göz hastalıkları branşında gün-
lük muayene sınırı çalışma saatlerinin 4 ile çarpılması ile bulunur. Her bir göz hastalıkları uz-
man hekimi için günlük muayene sayısı her halükarda 40’ı geçemez. SUT eki EK-2/B Liste-
sindeki 617340, 617341, 617342 kodlu işlemler ile EK-2/C Listesindeki P617340, P617341,
P617342 kodlu işlemlerin yapılması halinde her bir işlem için hekim çalışma saatinden 30 da-
kika düşülerek yeni günlük muayene sayısı hesaplanır. Özel sağlık hizmeti sunucuları her bir
hekim için ayrı ayrı olmak üzere bu sınırlarda muayene fatura edebilir. Bu sınırlar aşıldıktan
sonra kabul edilen hastalar için yapılan işlemler Kuruma faturalandırılamaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.2.1.B-2 numaralı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki
bent eklenmiştir.

“ğ) Alkol, madde bağımlılığı tedavisi,”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 2.4.1 numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde düzenlenmiştir.
“(4) 18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik diş tedavilerine ilişkin giderler Kurumca

ödenmez. Ancak 18 yaşını doldurmuş kişinin ortodontik diş tedavisi 5510 sayılı Kanunun genel
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sağlık sigortasına ilişkin hükümlerinin yürürlük tarihi öncesinde başlamış ve devam ediyor ise
söz konusu tedavi bedelleri karşılanır. Sınıf I, II, III ve ortognatik cerrahide uygulanan orto-
dontik tedaviler; SUT eki EK-2/Ç Listesindeki “7.1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri”
bölümünde yer alan işlem kodları üzerinden Kurumca karşılanır. Kurumca ortodontik tedavi
bedellerinin ödemesi; “Başlangıç aşaması (hastanın ortodontik tedavi planlamasının yapılarak,
tedaviye ve tedavi mekaniklerinin uygulanmaya başlanması) “Tedavi aşaması (uygulanan me-
kanikler sonrasında planlanan sonuçların alınmaya başlandığı veya belirli bir aşamaya gelmesi)”
ve “Pekiştirme aşaması (tedavinin tamamlanması) ” olmak üzere üç aşamada yapılır. Adı geçen
aşamaların tamamlandığının gösterilmesi ve belgelenmesi halinde her bir aşama için işlem be-
delinin 1/3’ü ödenir. “Başlangıç aşaması” ile “Tedavi aşaması” arasında en az 6 ay, “Tedavi
aşaması” ile “Pekiştirme aşaması” arasında en az 4 ay süre bulunması gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 2.4.4.G-2 numaralı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi
aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“SUT eki EK-2/B Listesinde “9.C Moleküler tetkikler” başlığı altında yer alan moleküler tetkik
bedelleri; sadece sözleşmeli/protokollü üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları ile bünye-
sinde Genetik Tanı Merkezi ruhsatı/geçici çalışma izin belgesine sahip laboratuvarı bulunan
ikinci basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından faturalandırılır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 2.4.4.I numaralı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) SUT eki EK-2/C Listesindeki “P617340” kodlu işlem, üçüncü basamak sağlık hiz-
meti sunucularınca işlem puanına %25 ilave edilerek faturalandırılır.

(3) SUT eki EK-2/B Listesindeki “617340”, “617341”, “617342” kodlu, EK-2/C Lis-
tesindeki “P617340”, “P617341”, “P617342” kodlu işlemlerin yapılması halinde, işlem tari-
hinden itibaren 6 (altı) ay içinde aynı sağlık hizmeti sunucusunda “P617410” kodlu Lazer kap-
sülotomi-sineşiotomi işleminin de yapılması durumunda; “P617410” kodlu işlemin bedeli Ku-
rumca karşılanmaz. SUT eki EK-2/B Listesindeki “617340”, “617341”, “617342” kodlu, EK-
2/C Listesindeki “P617340”, “P617341”, “P617342” işlemlerin yapılması halinde işlem tari-
hinden itibaren 6 (altı) ay içinde başka bir sağlık hizmeti sunucusunda P617410 Lazer kapsü-
lotomi-sineşiotomi işlemi yapılması durumunda ise “P617410” kodlu işlem bedeli Kurumca
karşılanır ve SUT eki EK-2/B Listesindeki “617340”, “617341”, “617342” kodlu, EK-2/C Lis-
tesindeki “P617340”, “P617341”, “P617342” kodlu işlemleri yapan sağlık hizmeti sunucusun-
dan “P617410” kodlu işlem bedeli mahsup edilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin “Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler” başlıklı
3.1.3. numaralı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“j) Hematoloji Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/O),
k) Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/P),”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin, “Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler” başlıklı

3.1.3. numaralı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“i) Hematoloji Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/O),
j) Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/P),”
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 4.3 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler için gerekli görülen ve yurt

içinden sağlanması mümkün olmayan ilaçların, yurt içinde bulunmadığı ve kullanılmasının zo-
runlu olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanarak ilaç teminine izin verildiği takdirde yurt
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dışından temini mümkündür. Bu amaçla, Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile Kurum arasında
protokol yürürlüktedir. Mevzuat değişikliği yapılarak Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş di-
ğer taraflarla da protokol yapılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 5.2.1 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası çıkarılmıştır.

“(2) Ancak, Kurumca örneklemeye dâhil edilmeksizin (Trafik kazası hariç) tamamı in-

celeneceğinden;”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 6.3.1 numaralı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

düzenlenmiştir.

“(2) 9/11/2012 tarihinden önce alınan sevke istinaden uygulanan ortodontik ve diğer

tedaviler 2010/41 nolu Genelgeye göre sonuçlandırılır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğ eki “İstisnai sağlık hizmetleri listesi”ne (EK-1/C) “P617342

kodlu Femtosaniye lazer ile katarakt cerrahisi” işlemi eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi”nden (EK-2/B) 607.680

ve 605.950 kodlu işlemler yürürlükten kaldırılımıştır.

MADDE 15 – Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi”nde (EK-2/B) yapılan

değişiklikler ekteki (1) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Tebliğ eki “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi”nden (EK-2/C)

P607680 ve P605950 kodlu işlemler yürürlükten kaldırılımıştır.

MADDE 17 – Aynı Tebliğ eki “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi”nde (EK-2/C) yapılan

değişiklikler ekteki (2) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Tebliğ eki “Tanıya Dayalı Ortodontik Tedavi Kontrol Formu”nun

(EK-2/Ç-3) “Tanıya Dayalı Ortodontik Tedavi” başlıklı bölümünde yer alan Başlangıç aşaması

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başlangıç aşaması: Hastanın ortodontik tedavi planlamasının yapılarak, tedaviye ve

tedavi mekaniklerinin uygulanmaya başlandığının gösterilmesi ve belgelenmesidir.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin “BİRDEN FAZLA BRANŞTA KULLANILAN TIBBİ

MALZEMELER (EK-3/A)” listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) “BİOPSİ İĞNESİ, HER TÜRLÜ” başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar

eklenmiştir.

b) “301.760” SUT Kodlu “MANOMETRE CVP” adlı tıbbi malzemeden sonra gelmek

üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.
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MADDE 20 – Aynı Tebliğin “DİĞER PROTEZ ORTEZLER (EK-3/C-3)” listesinde

aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) “DO1010” SUT kodlu “OKSİJEN TÜPÜ VE MANOMETRESİ” adlı tıbbi malze-

meden sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

b) “DO1016” SUT kodlu “ADAPTİF BASINÇ DESTEKLİ SERVO VENTİLASYON

(ASV) CİHAZI” adlı tıbbi malzemenin fiyatı 7.500 (Yedibinbeşyüz) TL olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Tebliğin “BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRAHİSİ

ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER (EK-3/E2)” ekteki “Liste 3” de yer aldığı şe-

kilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 22 – Aynı Tebliğin “GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BRANŞINA AİT

TIBBİ MALZEMELER (EK-3/G)” ekteki “Liste 4” de yer aldığı şekilde yeniden düzenlen-

miştir.

MADDE 23 – Aynı Tebliğin “KARDİYOLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEME-

LER (EK-3/H)” ekteki “Liste 5” de yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 24 – Aynı Tebliğin “KALP DAMAR CERRAHİSİ BRANŞINA AİT TIBBİ

MALZEMELER (EK-3/I)” ekteki “Liste 6” da yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 25 – Aynı Tebliğin “KULAK BURUN BOĞAZ BRANŞINA AİT TIBBİ

MALZEMELER (EK-3/J)” ekteki “Liste 7” de yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 26 – Aynı Tebliğin “KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BRANŞINA

AİT TIBBİ MALZEMELER (EK-3/K)” ekteki “Liste 8” da yer aldığı şekilde yeniden düzen-

lenmiştir.

MADDE 27 – Aynı Tebliğin “ÜROLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER

(EK-3/L)” ekteki “Liste 9” da yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 28 – Aynı Tebliğin “RADYOLOJİ BRANŞI VE ENDOVASKÜLER/NON-

VASKÜLER GİRİŞİMSEL İŞLEMLERE AİT TIBBİ MALZEMELER (EK-3/M)” ekteki

“Liste 10”da yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 29 – Aynı Tebliğe “HEMATOLOJİ ONKOLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ

MALZEMELER (EK-3/O)” ekteki “Liste 11” de yer aldığı şekilde eklenmiştir.

MADDE 30 – Aynı Tebliğe “NEFROLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER

(EK-3/P)” ekteki “Liste 12” de yer aldığı şekilde eklenmiştir.

MADDE 31 – Bu Tebliğin;

a) 6 ncı maddesi 1/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 9 uncu maddesi 1/1/2014 tarihinde,

c) diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 32 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI

Aşağıda yer alan 2 (iki) kalem ilacın yürürlükte bulunan Sağlık Uygulama Tebliğinin

“6.4.1 Uygulanacak İndirim Oranları” başlıklı maddesine göre uygulanan %7.5 veya %8.5

ilave iskontodan muaf tutulmasına ve kararın yayımlandığı Resmî Gazete tarihinden itibaren

uygulanmasına karar verilmiştir.

—— • ——
Şeker Kurumundan:

BİR ŞEKER TÜRÜNDEN BAŞKA BİR ŞEKER TÜRÜNÜN

ÜRETİLMESİ VE ŞEKERLERİN AMBALAJLANMASI

İLE PAZARLANMASINA DAİR TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununda

şeker fabrikası olarak tanımlanan işletmelerin yanı sıra, şeker fabrikası tanımına girmeyen iş-

letmelerde; 4634 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan şeker türlerinden biri temin edi-

lerek, küp şeker, kahverengi şeker, pudra şekeri gibi 4634 sayılı Kanun kapsamındaki şeker

türlerinden bir diğerinin üretilmesi ile 4634 sayılı Kanun kapsamındaki şeker türlerinin amba-

lajlanması ve pazarlanmasına dair usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4634 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan pancar

şekeri, nişasta bazlı şeker gibi şeker türlerinden, küp şeker, kahverengi şeker, pudra şekeri, in-

vert şeker çözeltisi, invert şeker şurubu, şeker çözeltisi gibi 4634 sayılı Kanun kapsamındaki

bir başka şeker türünün üretimi ile 4634 sayılı Kanun kapsamındaki tüm şeker türlerinin am-

balajlanması ve pazarlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununa dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Kurum: Şeker Kurumunu,
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b) Şeker: Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine
şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kris-
tallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu,
sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen
şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubunu,

c) Şeker fabrikası: Şekeri girdi olarak kullanan işletmeler hariç olmak üzere (b) ben-
dinde tanımlanan ürünler ile ham şekeri işleyerek şeker üreten işletmeyi,

ç) Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya
işleten tüzel kişiliği,

ifade eder.
Genel usul ve esaslar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında üretim yapacak olan firmalar, 17/12/2011 tarihli

ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine
Dair Yönetmelik uyarınca İşletme Kayıt Belgesi başvurusunda Şeker Kurumu’ndan alacakları
uygunluk yazısını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına iletmek zorundadırlar.

(2) Bu Tebliğ kapsamında üretim yapacak olan firmalar, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve
Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe istinaden yapacakları uygunluk yazısı başvurularında,
EK-1’de yer alan belgeleri ibraz etmek zorundadır.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki herhangi bir ürünün üretimiyle veya paketlemesiyle ilgili
faaliyet için daha önceden uygunluk yazısı almış firmalar, Tebliğ kapsamındaki başka bir ürünü
üretmesi veya ambalajlaması halinde işletme kayıt belgesinin sureti ile birlikte EK-1’de yer
alan belgeleri Kuruma ibraz etmek zorundadır.

(4) Bu Tebliğ kapsamındaki ürün/ürünlerin üretiminde, yasal yollarla ithal edilen şe-
kerler hariç olmak üzere, sadece Kurum tarafından Şeker Kanununa göre kota tahsisi yapılmış
Şirketler tarafından üretilmiş şeker kullanılır.

(5) Söz konusu ürün/ürünlerin etiketinde, 23/8/2006 tarihli ve 26268 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinin 10 uncu maddesinin (ğ) bendine göre
şeker üreticisi Şirkete ait bilgilere yer verilir ve üretilecek ürünler, Kuruma işletme kayıt belgesi
uygunluk yazısı başvurusundaki belge, bilgi ve beyanlarla uyumlu olur.

(6) Kurum tarafından talep edildiğinde ve/veya yerinde denetim sırasında, şekerin kota
tahsisi yapılmış şirketler tarafından üretilmiş olduğu belgelenir.

Nişasta bazlı şekerin ambalajlanmasına ilişkin usul ve esaslar
MADDE 6 – (1) Nişasta bazlı şekerin ambalajlanmasında 5 inci maddede belirtilen

şartlara ilave olarak ayrıca aşağıdaki usul ve esaslara uyulması zorunludur.
a) Ambalajlamada kullanılacak nişasta bazlı şeker, kota kapsamında nişasta bazlı şeker

üreten şirketlerin fabrikalarından doğrudan ambalajlama yapan firmaya taşınması suretiyle te-
min edilir.

b) Ambalajlaması yapılan nişasta bazlı şekerin kota kapsamındaki üreticiden temin edil-
diği, nişasta bazlı şeker üreticisi şirket veya ambalajlama yapan firma tarafından, nişasta bazlı
şekerin, üreten fabrikadan ambalajlayıcı firmaya taşınması için düzenlenmesi zorunlu olan
sevk irsaliyeleri ile belgelenir.

c) (b) bendinde belirtilen belgeler, talep edilmesi halinde, ambalajlayıcı firma ve/veya
kota kapsamında nişasta bazlı şeker üreticisi şirket tarafından Kuruma ibraz edilir.
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Pancar şekerinden sıvı şeker üretimine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 7 – (1) Pancar şekerinden invert şeker, şeker şurubu gibi sıvı şekerlerin üre-

timinde 5 inci maddede belirtilen şartlara ilave olarak ayrıca aşağıdaki usul ve esaslara uyulması

zorunludur.

a) Girdi olarak kullanılacak pancar şekeri yalnızca ve doğrudan (aracısız olarak) kota

kapsamında üretim yapan pancar şekeri üreticisi şirketlerden temin edilir.

b) Sıvı şeker çıkışı ayrı ve bağımsız bir hattan yapılacak ve çıkış noktasına tüm mas-

rafları şirket tarafından karşılanması kaydıyla kütlesel debimetre tesis edilir.

c) Sıvı şeker üreticisi firmaların kapasite raporuna “Girdi olarak kullanılacak kristal şe-

ker yalnızca ve doğrudan (aracısız) kota kapsamında üretim yapan pancar şekeri üreticisi şir-

ketlerden temin edilecektir.” ve “Sıvı şekerin tesis edilmiş/edilecek kütlesel debimetrelerle öl-

çülmesi ve raporlanmasına imkan sağlanacaktır.” şerhleri ilave edilir.

ç) Kurum tarafından talep edildiğinde ve/veya yerinde denetim sırasında şekerin kota

kapsamındaki üreticiden doğrudan (aracısız olarak) temin edildiği belgelenir.

d) Sıvı şeker üreticisi firmanın aynı zamanda 4634 sayılı Kanun kapsamında faaliyet

gösteren pancar şekeri veya nişasta bazlı şeker şirketlerinden (kotalı veya kotasız) biri olması

durumunda, şirketin aylık olarak Kuruma ilettiği üretim, satış, stok formları ekinde gönderilen

sıvı ve invert şeker bilgi formuna, üretimde girdi olarak kullanılan kristal şekerin;

1) Kendi üretimi olması halinde, sıvı şeker üretiminde kullanılan kristal şeker miktarına

ilişkin ambar mal çıkış belge dökümleri,

2) Satın alınması halinde, söz konusu şekerin yalnızca ve doğrudan (aracısız olarak)

kota kapsamında üretim yapan pancar şekeri üreticisi şirketlerden temin edildiğine ilişkin belge

ve bilgilerin dökümleri (fatura tarih ve numarası, kristal şekerin satın alındığı şirket adı, miktar,

tutar, ve benzeri.)

eklenir.

İnceleme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında üretim ve/veya ambalajlama yapan gerçek veya

tüzel kişilerin bilgi ve belgeleri, gerektiğinde Kurum tarafından incelenir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında üretim ve/veya ambalajlama yapan gerçek veya tüzel kişile-

rin, bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerinden, gerektiğinde Kurum tarafından numune alınarak

analizi yaptırılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkraya göre gerçekleştirilecek incelemeler sonucunda bu Tebliğe

ve diğer ilgili mevzuata aykırı durumlar tespit edildiğinde Kurumu tarafından ilgili mevzuat

çerçevesinde işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.
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ŞEKER KURUMU TARAFINDAN GIDA ÜRETİM İŞLETMELERİNİN

KAYIT BELGESİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ

OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN GEREKEN BELGELER

1. Kapasite raporu (düzenlenememesi durumunda ekspertiz raporu).

2. Ticaret sicil gazetesinin bir sureti.

3. İmza sirküleri.

4. Faaliyet konusu ürün/ürünlere ait firma yetkililerince onaylanmış etiket örneği (Türk

Gıda Kodeksi Şeker Tebliği’nin 10 uncu maddesinin (ğ) bendine göre Şeker Tebliği kapsamın-

daki ürünlerin etiket bilgilerinde ambalajlayıcı firmanın yanı sıra, üretici firmanın da adı ve

adresinin bulunması gerekir).

5. Faaliyet konusu ürün/ürünlerin bileşimine ait firma yetkililerince onaylanmış beyan.

6. Firma yetkililerince onaylanmış aşağıda yer alan taahhütname.

7. Başvuru dilekçesi örneği.

8. Fason üretimlerde fason üretim sözleşmesinin gönderilmesi gerekir.

9. Kahverengi şeker paketlemesi yapacak firmaların aşağıda yer alan taahhütnameyi

kahverengi şeker üretimi yapan şirkete imzalatmaları gerekir.

TAAHHÜTNAME

İşletme kayıt belgesi başvurumuza konu olan ürün/ürünlerin üretiminde sadece 4634

sayılı Şeker Kanununa göre Şeker Kurumu tarafından kota tahsisi yapılmış; Şirketler tarafından

üretilmiş şekeri kullanacağımızı, söz konusu ürün/ürünlerin etiketinde, Türk Gıda Kodeksi Şe-

ker Tebliği’nin 10 uncu maddesinin (ğ) bendine göre bulunması gereken kota kapsamındaki

şeker üreticisi Şirkete ait bilgilere yer vereceğimizi, imal ettiğimiz/edeceğimiz ürünlerin, baş-

vurudaki ürün bileşenlerine dair beyanımıza tamamen uygun olacağını ve yukarıdaki hususlarla

ilgili olarak ürünlerimizin ve kayıtlarımızın gerektiğinde Şeker Kurumu’nca incelenmesini ka-

bul ettiğimizi

Firmamız adına beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

.…/…./….

Firma

Yetkili İmza/İmzalar ve Kaşesi
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Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

1 Ağustos 2013 

PERŞEMBE 
Sayı : 28725 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF FAN SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Dosya No : 2013/25 

İhale Kayıt No : 2013/99291 

1 - Teşekkülün:  

a) Adresi : EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 23 99- 24 21  

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İhale konusu malzemenin   

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 ADET I. ÜNİTE KAZAN BESLEME POMPASI 1. FANI 

11 ADET I. ÜNİTE KAZAN BESLEME POMPASI       

2. FANI 14 ADET II. ÜNİTE KAZAN BESLEME 

POMPASI FANI 3 ADET TÜRBİN ANA YAĞ 

POMPASI FANI ALIMI. 

  NOT: TEKNİK ŞARTNAME ve CD’ye GÖRE.  

b) Teslim yeri : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ  

c) İşin süresi : 365 TAKVİM GÜNÜ. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 24/09/2013 Salı Günü Saat : 14:00 

c) İhale usulü : EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık 

İhale Usulü 

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 200,00 TL karşılığı aynı 

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

zorunludur. 

5 - Teklifler, 24/09/2013, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve 

kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR93 0001 0004 5437 7120 4354 31 

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR88000 15 00158 00728 503 58 21 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü İhale Salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.  

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir. 

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 6664/1-1 
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ŞEKER PANCARI ALIMI VE GÖNDERİLMESİ İŞLERİ  

HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2013/2014 Kampanya Dönemi Fabrikamız Ziraat Böl. Şefliklerine bağlı Kantarlarda 

Şeker Pancarı Alımı ve Gönderilmesi İşleri Hizmet alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

1 - İdarenin  

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker 

Fabrikası Müdürlüğü 

b) Adresi : Uşak-Ankara Karayolu 5. Km. UŞAK  

c) Telefon ve faks numarası : 0276 231 14 91 Faks: 0276 231 17 32 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2013/2014 yılı Kampanya döneminde ± % 20 

toleranslı 86 (Seksenaltı) gündür. Kampanya boyunca 

Pancar Alım ve Gönderme İşleri. (Yapılacak iş ve 

çalıştırılacak işçilerin sayıların detayı Teknik 

Şartnamesinde belirtilmiştir.) 

  Çalışacak Personel: 53 İşçi ile ± %20 Toleranslı 86 gündür. 

b) Yapılacağı yer :  

Bölge Adı Kantar Adı 
Çalıştırılacak 

Personel Adet 

Merkez  Banaz 7 

Çivril . Çivril 7 

Çivril  Hadım 7 

Çivril  Işıkhisar 7 

Dumlupınar Gündüzören 7 

Simav Gediz 6 

Simav Hisarbey 6 

Simav Simav 6 

TOPLAM  53 
 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Uşak-Ankara 

Karayolu 5.Km. UŞAK 

b) Tarihi ve saati  : 15.08.2013 Perşembe günü saat 11:00  

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü/UŞAK adresindeki 

Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dökümanları (KDV. Dahil) TL/Tk.100,00 (YÜZ Türk 

Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 15.08.2013 Perşembe günü saat 11:00’e Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Uşak-Ankara Karayolu 5. Km. UŞAK adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 6655/1-1 
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450.000 TON KÖMÜRÜN TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI  

HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessese Müdürlüğümüz Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı stok 

sahalarından, Soma B Termik Santrali 1 – 4, Yırca Kapı ve 5 – 6 ünitelerine 450.000 ton kömürün 

taşınması ve boşaltılması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No.111 45500 

Soma/MANİSA 

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

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

2 - İhale konusu hizmetin a) - 

 

 

N i t e l i ğ i  - T ü r ü  - M i k t a r ı 

İhale 

Kayıt No Dosya No 

İhale Tarih ve 

Saati Süre 

1- 

Müessese Müdürlüğümüz Eynez Yeraltı 

Kontrol Şube Müdürlüğümüze bağlı stok 

sahalarından Soma B Termik Santrali 1 – 4, 

Yırca Kapı ve 5 – 6 ünitelerine 450.000 ton 

kömürün taşınması ve boşaltılması hizmet 

alımı işi 

2013–102258 2013–1373 
16.08.2013–

14:00 

140 

takvim 

günü 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/ 

MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No.111 45500 Soma/ 

MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), ANKARA ve 

TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene mh. 78 Sk. 

No. 3 D. 4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL 

karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

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

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale 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 6586/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI KELEBEK VANA SATIN ALINACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan “PN 16 DN 

500 kelebek vana”nın temini ve SEAŞ’a teslimi işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın 

alınacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83  -  612 84 49-613 26 27 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : PN 16 DN 500 Kelebek Vana 10 Adet 

b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 45 takvim günüdür. 

d) Dos. No : 24 SEAŞ 94   2013/102691 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 22.08.2013 Perşembe günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ ambarı. 

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görüle bilir ve 75,00 TL karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı hariç 75,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. 

TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da 

kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. 

5 - Teklifler 22.08.2013 Perşembe günü saat 15:00 kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve 

Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi 

düzenlenecektir. 

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. 6630/1-1 
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3. ÜNİTE KAZAN BESLEME POMPASI KADEME VE EMİŞ FANLARI İLE 

4. VE 5. ÜNİTE KONDENSE TAHLİYE POMPASI FANLARININ 

İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI – KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 3. Ünite Kazan 

Besleme Pompası Kademe ve Emiş fanları ile 4. ve 5. Ünite Kondense Tahliye Pompası 

Fanlarının teknik şartnameye göre imali ve teslimi işidir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/104226 

1 - İdarenin  

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 – 0274 638 31 05  

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğünün ihtiyacı olan 3. Ünite Kazan Besleme 

Pompası Kademe ve Emiş fanları ile 4. ve 5. Ünite 

Kondense Tahliye Pompası Fanlarının teknik 

şartnameye göre imali ve teslimi - Mal alımı 

b) Teslim yeri : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) Teslim süresi : 120 takvim gününü geçmeyecek şekilde firmalar 

tarafından belirtilecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 15.08.2013, saat 15.00  

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 15.08.2013 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 6657/1-1 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 1 Ağustos 2013 – Sayı : 28725 

 

NEW HOLLAND D350 PALETLİ DOZERİN YEDEK PARÇALARI TEMİN EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI – KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralına ait NEW HOLLAND D350 PALETLİ Dozerin 

Yedek Parçalarının Teknik Şartname esaslarına göre temini işidir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/104371 

1 - İdarenin  

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 – 0274 638 31 05  

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralına ait NEW 

HOLLAND D350 PALETLİ Dozerin Yedek 

Parçalarının Teknik Şartname esaslarına göre temini 

işi - Mal alımı 

b) Teslim yeri : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) Teslim süresi : 60 takvim gününü geçmeyecek şekilde firmalar 

tarafından belirtilecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 15.08.2013, saat 14.00  

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 15.08.2013 tarihi, saat 14:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 6658/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Karabük Belediye Başkanlığından: 

Karabük Belediye Başkanlığınca aşağıda özellikleri belirtilen ve Mülkiyeti Belediyeye ait 

olan arsa üzerine ekli teknik şartnamede belirtilen şartlarla kat karşılığı inşaat yaptırılması için 

kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

İhale konusu işin: 

İLİ : KARABÜK 

İLÇESİ : MERKEZ 

MAHALLESİ : BAYIR 

PAFTA/ADA/PARSEL NO : 18-15-57 

TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ : 4000 m2 imarlı alanı 3731,00 M2.) 

TAPUDAKİ VASFI : ARSA 

İMAR PLANI : TİCARİ ALAN 

YAPI NİZAMI : B-8 

HİSSE : TAM 

DİĞER BİLGİLER : İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

ALINABİLİR 

1 - İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile 

15 AĞUSTOS 2013 Perşembe günü saat 15:00’de Belediye Encümen toplantı salonunda, 

Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

2 - İhaleye katılmak isteyenlerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını 

da içeren kapalı zarflarını 15 AĞUSTOS 2013 perşembe günü saat 15:00’e kadar aynı yasanın 38. 

maddesi gereğince Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri 

gerekmektedir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra 

verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

3 - İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER 

a) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

b) Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve sirküleri 

vermesi, 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin 

İkametgâh, imza sirküleri, ortaklık pay oranlarını gösterir noter tasdikli beyannamesi ile Ortak 

tebligat adresi (Tek adres) vermesi. 

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. 

e) İhale şartnamesinde belirtilen geçici teminatı Belediye veznesine yatırması ve/veya 

teminat kabul edilen diğer değerleri vermesi. 

f) Belediyemizden almış olduğu tasdikli ihale şartnamesini ve şartname makbuzunu ibraz 

etmesi. 

g) Siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet 

belgesi (Tüzel Kişiler) gerekmektedir. 

h) Gerçek kişilerin kayıtlı ise ilgili meslek odası veya oda belgesi ihalenin yapıldığı yılda 

alınmış olacak. 

4 - Tahmini bedel KDV hariç 16.500.000,00.TL. Olup, geçici teminatı 495.000,00.TL.dir. 

5 - İhalede sunulacak tekliflerde; Belediye için ekli teknik şartnamede belirtilen şartlara 

göre A Blok inşaatın yapımı dışında yükleniciye kalacak yerler için idareye ödenecek nakit bedel 

olarak artırımKDV Hariç 4.950.000.00.TL’den (Dörtmilyondokuzyüzellibin Türk Lirası) 
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başlayacak olup, ihaleyi kazanan firmanın belirlenmesinde isteklilerin teklif edecekleri nakit 

bedeller üzerinden değerlendirme yapılacaktır. 

6 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

7 - İhale ile ilgili şartname 100,00.TL olup, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 

temin edilebilir. İş bu ihale ilanı 7 (Yedi) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm 

yeri Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. 

Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir. 

İlan olunur. 6197/1-1 

—— • —— 
AFYONKARAHİSAR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÇETİNKAYA MAHALLESİ  

SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 2 ADET TAŞINMAZ  

İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 

TCDD Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Çetinkaya 

Mahallesi sınırları içerisinde bulunan aşağıda belirtilen 2 adet taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi, 

kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle aşağıda belirtilen gün ve saatlerde 

TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Gar Binasının toplantı salonunda, 

“Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık 

görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 

sonuçlandırılabilecektir. 

2 - İhale konusu taşınmazların geçici teminat miktarları Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 

Çetinkaya Mahallesi 4223 ada 6 parsel için 2.000,00 (İkibin) TL ve Afyonkarahisar İli, Merkez 

İlçesi, Çetinkaya Mahallesi 1287 ada 2 parsel için 200.000,00 (İkiyüzbin) TL olarak 

belirlenmiştir. 

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı gün ve saate kadar TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Emlak ve 

İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Aşağıda belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek 

teklifler değerlendirilmeyecektir. 

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme 

süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

5 - İhale dökümanları, TCDD 7. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Vakıfbank 

Afyonkarahisar Kurumsal Şubesi TR 60 0001 5001 5800 7288 3982 48 Hesabına Afyonkarahisar 

İli, Merkez İlçesi, Çetinkaya Mahallesi 4223 ada 6 parsel için 50,00 (Elli) TL. ve Afyonkarahisar 

İli, Merkez İlçesi, Çetinkaya Mahallesi 1287 ada 2 parsel için 500,00 TL yatırılarak, üstünde 

teklif sahibinin adı veya unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 7. Bölge 

Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğünden temin edilebilir. 

 

AFYONKARAHİSAR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÇETİNKAYA  

MAHALLESİNDE SATILACAK TAŞINMAZLAR 

Sıra  Ada Parsel Alanı (m²) Hisse Teminat (TL) İhale Tarihi  İhale Saati 

1 4223 6    282,50 Hisseli 2.000,00 21.08.2013 09:30 

2 1287 2 5.375,03 Tam 200.000,00 21.08.2013 14:30 

 

6 - Ayrıca 0 272 213 76 21 / 4368 numaralı telefonlardan ve www.tcdd.gov.tr adresinden 

ihaleye ilişkin bilgi alınabilir. 6439/1-1 
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BANT RULOSU SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden: 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g maddesi gereğince EÜAŞ İhale ve Satınalma 

Yönetmeliği hususları doğrultusunda açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/94927 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Karıncalı Beldesi Orhaneli/BURSA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0. 224. 831 73 47-48-49 

Faks : 0.224. 831 73 46 

c) Elektronik posta adresi : orhaneli@euas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : www.euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Miktarı teknik Şartnamede ayrıntılı olarak 

belirtilmiştir. Açık İhale, Mal Alımı. 

b) Teslim [yeri] : EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğü Ambarı 

c) Teslim [tarihi] : İşletmemiz ambarı olup teslimatlar mesai saatleri 

içerisinde yapılacaktır. En fazla 3 parti halinde 

teslim edilebilir. Teslim süresi; Bütün imalatların 

tamamı için sözleşmenin imzalanmasını müteakip 

110 takvim günüdür.  Teslimat mesai saatleri 

içinde olacaktır. Muayene, kontrol ve testlerde 

geçecek süreler imalat süresine dâhil 

edilmeyecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Satın 

Alma ve İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 28.08.2013 Günü Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi, 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

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

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

belgesi, 

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 

yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

4.1.4. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.6. Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Firmalar son 5 (beş) yıl içerisinde yurt içinde ve yurtdışında kamuya veya özel 

sektöre teklif bedelinin en az %25’i kadar tek sözleşmeye ilişkin ihale konusu konveyör bant 

rulosu imalatı işleri yaptıklarını ve başarılı olduklarını gösteren iş bitirme belgelerini 

vereceklerdir. 

4.3.2. İhaleye katılacak istekli firmalar imalatçı firmayla ilgili TSE imalat yeterlilik 

belgesi, TSE kalite uygunluk belgesi veya imalatçı firmanın ISO, DIN, ANFOR, JIS, CEMA, 

FEM, BS gibi uluslararası standartlara uygun üretim yaptığına dair ulusal veya uluslararası 

bağımsız bir değerlendirme kuruşundan alınacak kalite standart belgesini sunacaklardır. 

4.3.3. “ATEX” 94/9/EC direktifleri normlarına uygun üretim yapıldığının gösteren yetkili 

kuruluşlardan alınmış ATEX belgesini sunacaklardır. 

4.3.4.  İstekli firmalar yurt içinde imalatçı iseler kendi adlarına veya unvanlarına 

düzenlenen kapasite raporunu teklif ekinde sunacaklardır. İstekli firmalar yurtiçinde bir firmanın 

yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise satıcısı veya temsilcisi olduğu imalatçının kapasite raporunu 

sunacaklardır. Bu durumda yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeleri de 

kapasite raporuyla tekliflerinde sunacaklardır. İstekli firmalar yurtdışından üretici bir firmadan 

malzeme temin edeceklerse yetkili bir satıcı olduğunu gösteren temsilcilik veya distribütörlük 

belgesini sunacaklardır. 

4.3.5. İstekli firmalar teklifleriyle birlikte, TABLO I’de istenilen birinci kalemdeki 

taşıyıcı rulo ve dördüncü kalemdeki darbe rulosundan birer adet numune vereceklerdir. Teklif ile 

birlikte verilecek kesiti alınmış birinci kalemdeki numune rulo şartnamede verilen teknik resimle 

birebir aynı olacaktır. Birinci kalemdeki rulonun bir tarafı kapalı, diğer tarafı içi görülebilecek 

şekilde olacaktır. Taşıyıcı rulo için gövde, şaft, toz tutucu, nitril plastik conta, metal kapak ve 

labirent sızdırmazlıkların kesitleri görünecektir. Numunesi istenilen dördüncü kalemdeki darbe 

rulosu için; a) kesitsiz, birebir aynı rulo verilecek b) darbe halka kauçukları üzerine 

yerleştirilmemiş iç borunun kesitli numunesi verilecektir. Bu rulonunda bir tarafı kapalı, diğer 

tarafı görülebilecek şekilde kesitli olacaktır. Bu numunede darbe halkalarının takıldığı iç boru, dış 
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kapak, son toz tutucu kapak ve nitril plastik conta, metal kapak ve labirent sızdırmazlıkların 

kesitleri görünebilecektir.  Bununla birlikte bir adet kesilmiş kauçuk darbe halkası verilecektir. 

Numune rulolar şartnamede istenilenin aksine boyalı olması gerekmektedir. Tekliflerin 

değerlendirmesi sırasında tüm ölçüler kontrol edilecek, istenilen ölçülerde değilse firma ihale dışı 

bırakılacaktır. Tüm iç sızdırmazlık aksamları birer adet olarak (simetrik iç sızdırmazlık contası, 

rulman, segman, labirent (dişi-erkek), metal kapak, nitril plastik conta ve açılı toz tutucu kapak) 

teklifle ve diğer numunelerle birlikte verilecektir. 

4.3.6. Alınacak ruloların boru, mil, sızdırmazlık elemanları, yatak malzemeleri 

şartnamede belirtilmiştir. İsteklilerin önereceği rulolar ile ilgili aksamlarının malzemeleri, listede 

yer alan malzemeler ile aynı veya daha dayanıklı özellikte olacaktır. İsteklilerin önereceği 

malzemelerin farklı olması halinde, önerdikleri malzemelerin Teknik Şartnamede yer alan 

malzemelerden daha dayanıklı olduğunu teklif sırasında belgelemesi gerekmektedir. Bu 

belgelendirme, gerekli teknik bilgileri içerir formda olmalıdır. 

4.3.7. İstekliler yukarıda ayrıntısı verilen belge ve bilgileri teklif ekinde vereceklerdir. 

Belirtilen belge ve bilgileri teklifle birlikte vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Teklifte sunulan teknik doküman ve belgelerin istekli firma tarafından imzalanıp, 

kaşelenerek sunulması gerekmektedir. 

4.4. Her türlü konveyör bant rulosu imalatı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

6 - Bu ihaleye şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 (Elli Türk Lirası) karşılığı 

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 50,00 (Elli Türk Lirası) doküman bedelini EÜAŞ 

ORHANELİ TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ 

VEZNESİ VEYA HALKBANKASI ORHANELİ ŞUBESİ NEZDİNDEKİ TR52 0001 2009 2870 

0013 0000 04 IBAN NO.LU MÜDÜRİYET HESABINA yatırmak zorundadır. Posta yoluyla 

ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale 

dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer 

alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek 

zorundadır. 

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

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğü Muhaberat Servisi Orhaneli BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede Kısmi teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 6360/1-1 
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TAŞINMAZLAR ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun 

hükümleri çerçevesinde; Gayrimenkul A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) 

mülkiyetindeki taşınmazlar ile Maliye Hazinesine ait iken özelleştirme kapsam ve programına 

alınan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

 

SIRA 

NO 
İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TUTARI 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

BEDELİ 

(TL) 

SON 

TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

1 

İzmir ili, Torbalı ilçesi, Yazıbaşı Mahallesi, 

Bademlik Mevkii, 1337 no.lu parseldeki 

63.000 m2 yüzölçümlü Sanayi Alanı imarlı 

gayrimenkulün üzerindeki binalar ile 

birlikte satışı.  

750.000 1.500 05.09.2013 

2 

Aydın ili, Çine ilçesi, Cumhuriyet 

Mahallesi, Karahayıt Yolu Mevkii, 334 

ada, 2 no.lu parseldeki 8.373,95 m2 

yüzölçümlü Konut Alanı, Park ve Yol 

imarlı gayrimenkulün üzerindeki binalar 

ile birlikte satışı. 

100.000 500 05.09.2013 

3 

Aydın ili, Merkez-1 ilçesi, Cumhuriyet 

Mahallesi, 313 ada, 14 no.lu parseldeki 

461 m2 yüzölçümlü Korunması Gerekli 

Kültür ve Tabiat Varlığı nitelikli binayı 

havi gayrimenkulün üzerindeki bina ile 

birlikte satışı. 

150.000 500 05.09.2013 

4 

Aydın ili, Merkez ilçesi, Orta Mahallesi, 

6566 ada, 6 no.lu parseldeki 14.929,83 m2 

yüzölçümlü Organize Sanayi Alanı imarlı 

gayrimenkulün üzerindeki binalar ile 

birlikte satışı. 

200.000 600 05.09.2013 

5 

Aydın ili, Germencik ilçesi, Yedieylül 

Mahallesi, Dedebaşı Mevkii, 199 ada, 175 

no.lu parseldeki 207 m2 yüzölçümlü Konut 

(Altı Tercihli Ticaret) Alanlı imarlı 

gayrimenkulün satışı. 

5.000 100 05.09.2013 

6 

İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Bostan 

Mahallesi, Şirket Mevkii, 796 ada, 3 no.lu 

parseldeki 18,00 m2, 10 no.lu parseldeki 

14,00 m2 ve 11 no.lu parseldeki 30,50 m2 

olmak üzere toplam 62,50 m2 yüzölçümlü 

Ticaret Alanı imarlı gayrimenkullerin bir 

bütün halinde satışı. 

25.000 300 05.09.2013 
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SIRA 

NO 
İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TUTARI 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

BEDELİ 

(TL) 

SON 

TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

7 

Kütahya ili, Merkez ilçesi, Lalahüseyin 

Paşa Mahallesi, 2228 ada, 14 no.lu 

parseldeki 109 m² yüzölçümlü Konut Alanı 

imarlı gayrimenkuldeki 26/109 m² 

oranındaki hissenin satışı. 

500 25 05.09.2013 

8 

Tekirdağ ili, Marmara Ereğlisi ilçesi, 

Yeniçiftlik Köyü, Denizboyu Mevkii, 319 

ada, 2 no.lu parseldeki 11.953,84 m² 

yüzölçümlü Tercihli Kullanım Alanı imarlı 

gayrimenkulün satışı. 

400.000 750 05.09.2013 

9 

Bursa ili, İnegöl ilçesi, Yenice Köyü, 

Köyiçi Mevkii, 587 ada, 6 no.lu parseldeki 

11.038,25 m2 yüzölçümlü Sanayi Alanı 

imarlı gayrimenkulün satışı. 

70.000 500 12.09.2013 

10 

Gümüşhane ili, Köse ilçesi, Cumhuriyet 

Mahallesi, 281 ada, (eski 65) yeni 97 no.lu 

parseldeki 14.139,59 m² yüzölçümlü Konut 

Alanı imarlı gayrimenkulün satışı. 

25.000 200 12.09.2013 

11 

İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Safra 

Mahallesi, Kartaltepe Mevkii, 782 ada, 1 

no’lu parseldeki 16.527,26 m2 yüzölçümlü 

Prestij Hizmet Alanı imarlı gayrimenkulün 

satışı. 

1.000.000 2.000 12.09.2013 

12 

İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Safra 

Mahallesi, Kartaltepe Mevkii, 783 ada, 1 no’lu 

parseldeki 21.288,49 m2 yüzölçümlü Prestij 

Hizmet Alanı imarlı gayrimenkulün satışı. 

1.500.000 2.000 12.09.2013 

 

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

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

suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. 

3) İhaleye katılabilmek için gayrimenkuller için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve 

tekliflerin Ziya Gökalp Cad. Nu.: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 

17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. 

4) Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelleri, İdarenin; 

- Halkbank Ankara Kurumsal Şubesinin TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06  



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 1 Ağustos 2013 – Sayı : 28725 

 

- T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinin TR40 0001 0017 4538 7756 

6157 38 

- Vakıfbank Ankara Merkez Şubesinin TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta; katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması 

halinde Ortak Girişim Grubunun adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ismi ile 

hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. 

Tanıtım dokümanı ve İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne surette olursa 

olsun iade edilmez. 

5) İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 

belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

6) Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

7) Ayrıca; (312) 585 83 20 numaralı telefondan ve  www.oib.gov.tr adresinden ihaleye 

ilişkin bilgi alınabilir. 6704/1-1 

—— • —— 
TTK İHTİYACI OLARAK 11 KALEM LED ARMATÜR VE PROJEKTÖR TEMİNİ ALIMI 

4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013/101708 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

   Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372 259 47 94 –84 

  Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2-İhale konusu işin nev’i  Malzemenin Cinsi: Miktarı: 

a) Niteliği, türü ve miktarı   1 Tip 1 (Projektör) 2 Adet 

   2 Tip 2 (Armatür) 49 Adet 

   3 Tip 3 (Armatür) 68 Adet 

   4 Tip 4 (Armatür) 50 Adet 

   5 Tip 5 (Projektör) 179 Adet 

   6 Tip 6 (Armatür) 168 Adet 

   7 Tip 7 (Projektör) 163 Adet 

   8 Tip 8 (Armatür) 4 Adet 

   9 Tip 9 (Projektör) 24 Adet 

  10 Tip 10 (Projektör) 10 Adet 

  11 Tip 11 (Projektör) 20 Adet 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır.  

c) Teslim süresi : Firmalar siparişi takiben malzemeleri 120 takvim günü 

içerisinde teslim edeceklerdir.  
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3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 02.09.2013 Pazartesi – saat 15.00 

c) Dosya no : 1315053 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi  

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

4.2.1 - EN Standartlara uygunluk ve CE belgeleri (Teknik şartname 2.2.1 ve 2.3.4’e göre ) 

7.3 maddesine uygun olarak sunulacaktır. 

4.2.2 - Üretici firma İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi 7.3 maddesine uygun 

olarak sunulacak ve belgenin geçerli olduğu ihale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde Türk 

Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilecektir. 

4.2.3 - Teklif edilen ürünlere ait katalog verilecek ve ürünler katalogda tip numaraları 

belirtilerek işaretlenecektir. 

4.2.4 - Malzemeler imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren 5 yıl firma garantisi 

altında olacaktır. 
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda teknik 

değer ve erken teslim süresi dikkate alınacaktır. 

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 100,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 100,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 02.09.2013 Pazartesi– saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır.  

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 6669/1-1 
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SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE 

REPUBLIC OF TURKEY 

General Directorate of Land Registry and Cadastre 

Land Registry And Cadastre Modernization (TKMP) Project 

 

Procurement of 

Server, Storage Hardware and IT Equipments for Base Mapping 

Loan No: 7537-TU 

(TKMP-ICB-2013/G1) 

 

1. This Invitation for Bids (IFB) follows the General Notice (GPN) for this project that 

appeared in UNDB online on 16 November 2009. 

  

2. The Republic of Turkey (hereinafter called “Borrower”) has received financing from 

the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) (hereinafter called “loan”) 

toward the cost of Land Registry and Cadastre Modernization Project (TKMP), and it intends to 

apply part of the proceeds of this Loan to payments under the Contract for Procurement of Server, 

Storage Hardware and IT equipment for Base Mapping (TKMP-ICB-2013/G1). 

  

3. The General Directorate of Land Registry and Cadastre (TKGM) now invites sealed 

bids from eligible Bidders for the Supply of Server, Storage Hardware and IT equipment for Base 

Mapping. The delivery duration of the goods is maximum 120 calendar days. 

  

4. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding (ICB) 

procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA 

Credits, edition of May 2004 and revised in October 2006 & May 2010, and is open to all Bidders 

eligible as defined in these Guidelines, that meet the following minimum qualification criteria: 

 

- The Bidder must show evidence that it will be able to provide continued representation/ 

legal services in Turkey providing the sufficient technical support for the proposed System. The 

warranty services, including operational support activities, services must be provided locally 

within ANKARA. 

 

- During the past five (5) years, the Bidder must have successfully completed at least two 

(2) similar contracts for the supply, installation and testing services of a System consisting Server 

and Storage units with similar functional/technical characteristics given in the Bidding Document, 

and provided their technical support.  

 

5. Interested eligible Bidders may obtain further information from TKGM and inspect the 

bidding documents at the address given below from 9:00 to 17:00 hours (Turkey time).  

 

6. A complete set of bidding documents in English may be purchased by interested 

Bidders on submission of a written application to the address below and upon payment of a 

nonrefundable fee of 100 TL or in 40 Euros. The method of payment will be direct deposit to 

TKGM’s (Tapu ve Kadastro Genel Mudurlugu Doner Sermaye Isletmesi Mudurlugu) bank 

account numbers are as follows: 
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TL Account:  

Ziraat Bankasi Tandogan Branch Ankara, TURKEY 

Account No: 7038550-5001 

IBAN Number: TR 220001001282070385505001 

 

EURO Account: 

T.C. Ziraat Bankasi Tandogan Branch Ankara,TURKEY 

IBAN Number: TR 760001001282070385505096 

The document will be sent by certified mail. 

  

7. Bids must be delivered to the address below at or before September 25, 2013 at 14:00 

(Turkey time). Bids need to be secured by a Bid Security. The amount of Bid Security required is: 

TL (Turkish Lira) 75,000 (seventyfive thousand) or an equivalent amount in a freely convertible 

currency. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of Bidders’ 

representatives who choose to attend at the address below on September 25, 2013 at 14:15 

(Turkey time). 

 

8. The addresses referred to above are: 

  

ADDRESS FOR OBTAINING FURTHER INFORMATION: 

 

General Directorate of Land Registry and Cadastre  

(Tapu ve Kadastro Genel Mudurlugu) 

Cadastre Department (Kadastro Dairesi Başkanlığı) 

 

Address :  

Dikmen Caddesi No: 14, 3rd Floor  

06100 Bakanlıklar – Ankara / TURKEY 

 

Telephone : +90 312 413 6440 Facsimile: +90 312 413 6402 

  

ADDRESS FOR BID SUBMISSION: 

 

General Directorate of Land Registry and Cadastre  

(Tapu ve Kadastro Genel Mudurlugu) 

Genel Evrak, Ground Floor 

Dikmen Yolu No: 14  

Bakanliklar – Ankara  

ZIP Code: 06100 

Country: TURKEY 

 

ADDRESS FOR BID OPENING 

 

General Directorate of Land Registry and Cadastre  

(Tapu ve Kadastro Genel Mudurlugu) 

 

Meeting Room, First Floor 

Dikmen Yolu No:14  

06100 Bakanliklar – Ankara / TURKEY 6633/1-1 
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 

 

Republic of Turkey 

Ministry of Environment and Urbanization 

General Directorate of Land Registry and Cadastre (TKGM) 

Land Registry and Cadastre Modernization Project (TKMP) 

CONSULTING SERVICES 
For 

THE SOCIAL AND ECONOMIC ASSESSMENT STUDY 

Loan No.7537TU. 

Project ID No. P106284 

 

The Republic of Turkey has received financing from the World Bank toward the cost of 
the Land Registry and Cadastre Modernization Project, and intends to apply part of the proceeds 

of this loan to payments under the contract for Consulting Services for the Social and Economic 

Assessment Study.  

 

In this context, the consultancy services for the Social and Economic Assessment Study 

will cover those regions in İzmir, Samsun, Eskişehir, Konya, Yozgat, where the cadastre 
renovations works are completed or ongoing since 2009 and which are around both urban and 

rural towns that have both active real estate markets and rural lower-transaction areas.  

 

The consultancy service is intended to achieve the following objectives: 

 

1. To measure the level of awareness amongst service beneficiaries with respect to 
cadastre renovation activities and other services delivered.  

2. To analyze the experiences, strengths, weaknesses and expectations of the service 

beneficiaries and service providers by using qualitative data. 

3. To identify the positive and negative impacts of cadastre renovation on the service 

beneficiaries and service providers, and the suggestions regarding how those impacts will be 

enhanced / overcome, or how they will be maximized/minimized significantly by using 
qualitative data. 

4. To identify the grievances and social problems encountered during service delivery and 

cadastre renovation, the accessibility, effectiveness and equity of resolution mechanisms, and the 

solution suggestions brought forward for those problems, with special attention to persons without 

legal assistance and those with other barriers to accessing resolution mechanisms.  

5. To assess the perceptions of the service beneficiaries and other stakeholders in the 
cadastre renovation process with respect to the role and performance of TKGM personnel, 

contractors, and experts in the cadastre renovation process.  

6. To find out the awareness level of the service beneficiaries about cadastre renovation 

activities and to analyze the effectiveness and accessibility level of the methods such as 

information meetings, visual aids, TKGM website and other means of information regarding the 

services delivered.  
7. To analyze the status of the objections in the region where the renovation process is 

completed and to specify solution suggestions. 

8. To identify the impacts of cadastre renovation on the transactions made by the 

beneficiaries (real estate market, sales, renting, taxation, inheritance, mortgage, loans, etc.).  

9. To identify and analyze the possible risks (including their probability, importance and 

winners/losers) and the suggestions for alleviating those risks.  

 

The duration of consultant services is estimated 270 calendar days.  

 

The General Directorate of Land Registry and Cadastre (TKGM) now invites eligible 

consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must provide 

information indicating that they are qualified to perform the services. The shortlisting criteria are:  
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- Working in the area of social researches, market researches, political researches and 

similar areas;  

- Experience in qualitative and quantitative data collection techniques; 

- Provable experience in making large market researches; 

- Being able to analyze the collected data by using SPSS; 

- Staff capacity. 

 

The information should be submitted through a detailed portfolio (i) including visual 

elements such as brochures; (ii) indicating overall experience (in the field of assignment) of the 

bidder; (iii) covering an informative summary of assignment-related contracts completed during 

the last ten years together with the addresses of the clients with possible contact persons; and (iv) 

indicating the general/assignment-related experience and qualification of the key personnel. 

 

Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the 

form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the 

JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable 

for the assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV group. Interested 

consultants’ should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the 

partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in 

association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing.  

 

Consultants will be shortlisted in accordance with the procedures set out in the World 

Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers 

(published by the Bank in May 2004 and revised in October 2006). Interested consultants may 

obtain further information at the address below from 10:00 a.m. to 16:00 hours, local time.  

 

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the Consultant 

Guidelines, setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. 

 

A Consultant will be selected in accordance with the “Selection Based on Consultant 

Qualifications” (CQ) method set out in the Consultant Guidelines. 

 

Consultants are required to include the name and reference number of the task TKMP-

SEA/2013 in their Expression of Interests.  

 

Expressions of interest must be delivered to the address below by August 28, 2013, 17:00 

local time, by mail, fax, courier or hand delivery. TKGM reserves the right to reject the 

applications received after the aforementioned date. 

 

Attn to : Mr.Nihat ERDOGAN 

Address :  General Directorate of Land Registry and Cadastre (Tapu ve Kadastro Genel 

Mudurlugu) 

  Kadastro Dairesi Baskanligi 

  Dikmen Yolu No: 14 

  06100 Bakanliklar – Ankara / TURKEY 

   For Documents delivery: Genel Evrak 

  Zemin Kat, Oda no: 08 

 

Tel :  +90 312 413 64 40 

Fax :  +90 312 413 64 02 

Website :  www.tkgm.gov.tr 6634/1-1 
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1 ADET OPERATÖRLÜ LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ (KEPÇE VE 2 AD. SÜRÜCÜLÜ 

DAMPERLİ KAMYON HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

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

1 Adet operatörlü Lastik Tekerlekli Yükleyici (Kepçe ve 2 Ad. Sürücülü Damperli 

Kamyon Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına göre Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir.  

İhale kayıt no : 2013/100256  

1 - İdarenin 

a) Adresi : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

  Uşak-Ankara Karayolu 5. Km./UŞAK 

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

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2013–2014 Kampanya döneminde 1 Adet 

operatörlü Lastik Tekerlekli Yükleyici (Kepçe 24 saat 

boyunca her türlü yükleme, stokları düzenleme, malzeme 

kaldırma vb.gibi işlerin 1 adet lastik tekerlekli yükleyici 

ile yapılması işi olup, kampanyamız ± 15 gün toleranslı 

olarak 95 ( Doksanbeş) gün sürecektir. İşe başlama tarihi 

yükleniciye sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarece 

bildirilecektir. Söz konusu iş kampanya boyunca aralıksız 

24 saat 3 operatör ve 1 değiştirici olmak üzere toplam 4 

operatörle Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde de 

devam edecektir. 

  2 Adet Damperli Kamyon; Fabrikamızın 2013-2014 yılı 

kampanya döneminde bölge silolarından veya direkt çiftçi 

tarafından taşınan pancarların fabrikadaki iki adet pancar 

boşaltma makinesi ile boşaltılması esnasında toprak ayırıcı 

bantlarından ve makinelerin altlarından çıkan ± %20 

toleranslı takribi 2000 ton(günlük 50-70 ton) toprağın 

fabrika dışına veya idare tarafından gösterilecek fabrika 

sahası içerisinde bir yere nakliyesi işi olup, 50 gün 

sürecektir. Yapılması gereken diğer işler teknik 

şartnamemizde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

  1 Ad. Operatörlü Lastik tekerlekli yükleyiciye (kepçe) 2 Ad. 

Sürücülü Damperli kamyona ait akaryakıt, yağ, tamir 

bakım, operatörlerin ve sürücülerin sosyal hakları, 

ücretleri v.b. tüm giderler yükleniciye aittir. 

b) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 16.08.2013 – Cuma günü saat 14:30 

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Uşak-Ankara 

Karayolu 5. Km./UŞAK) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında 

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 
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5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Teklifler, 16.08.2013 Cuma günü saat 14:30’a kadar, Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Uşak-Ankara Karayolu 5. Km. UŞAK adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6656/1-1 

—— • —— 
DEVREN SATILIK ŞİRKETLER 

TKM Sosyal Yardım Vakfından: 

1 - Vakfımızın TKM Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketindeki 53,3/100 

oranındaki hissesi ile Globalturk İnşaat Turizm Taşımacılık Gıda Temizlik Medikal Sağlık 

Hizmetleri Bilişim Danışmanlık Mimarlık Reklam Veterinerlik ve Pazarlama Ticaret Limited 

Şirketindeki 100/100 oranındaki hissesi devren satılacaktır. 

2 - İsteklilerin,  tekliflerini en  geç  15.08.2013 günü saat : 10:00’a kadar  Vakıf merkezi 

olan “Selanik Caddesi No:82/16 Çankaya Ankara” vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

3 - Vakıf merkezinden ve 0 312 419 77 33 ve 0 543 902 02 02 nolu telefonlarından konu 

hakkında bilgi alınabilir. 

4 - Teklifler, 15.08.2013 günü saat 11:00’da Vakıf merkezinde değerlendirilecektir. 

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

6 - Telgraf, elektronik posta veya faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

7 - Vakfımız, Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 6696/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Kelkit Kültür Eğitim Vakfı. 

VAKFEDENLER: Yusuf GÜLMÜŞ, Muhsin SÖKMEN, Adem KORKMAZ, Yücel 

DOĞAN, Selahattin Eyüp ERDEM, Halil MALKOÇ, Yusuf DOĞAN, Mustafa DEMİRCİ, 

Tuncay DEMİRCİ, Ercan AYDIN, Enes ALKAN. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: GÜMÜŞHANE. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Kelkit Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/07/2013 tarihli tavzih kararı ile 12/06/2013 tarih, 

E.2012/274, K.2013/128 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Bütün tahsil kademelerindeki talebelere hizmet etmek, onların milli ve 

manevi değerlerle teçhiz edilmesi, bilimsel çalışmalar yapması, okuması ve kendilerini 

yetiştirmeleri için her nevi imkânlar hazırlamaktır. Ayrıca toplumu milli, manevi konularda 

aydınlatmak, dini ve sosyal bilgilerini artırmak için gerekli imkânlar hazırlamak, çalışmalar 

yapmaktır. Bütün toplum tabakalarının milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetiştirilmesi, 

yüksek seciyeli öğrenci, akademisyen yetiştirmek, topluma sosyal, kültürel ve sağlık konusunda 

yardımcı olmak başlıca amaçlarıdır. 
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VAKFIN MAL VARLIĞl: Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi, Atatürk Mahallesi, 4834Ka 

pafta, 551 ada, 17 parsel sayılı, “3 katlı betonarme bina ve arsa” vasıflı gayrimenkul ile 5.000 TL 

Nakit. 

YÖNETİM KURULU: Yusuf GÜLMÜŞ, Yusuf DOĞAN, Halil MALKOÇ, Adem 

KORKMAZ, Yücel DOĞAN. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın borçlarının 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Kültür ve Eğitim Vakfına, bu mümkün olmadığı takdirde 

Türkiye Diyanet Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6636/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: İsmet Efendi Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Tarihi Eserleri Koruma 

Vakfı. (İsmet Efendi Vakfı) 

VAKFEDENLER: Ayşe Hamra Saraç 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/07/2013 tarihli tavzih kararı ile 30/05/2013 

tarih E. 2013/143, K. 2013/240 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: 1 - Türkiye'nin ilmi, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmesine yardımcı 

olmak, bilgili ve aydın gençlerin yetişmesine maddi ve manevi katkıda bulunmak. 

2 - Eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, kültür ve dini alanlarda yasaların öngördüğü ölçülerde 

tesisler kurmak, kurulmuş olanları desteklemek. 

3 - Tarihi ve Kültürel değerlere haiz eski eserler ile doğal çevreyi korumak, yaşatmak, ihya 

ve imar etmek. 

4 - İnsanlar arasında, sosyal ve ekonomik yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, bu 

amaçlara yönelik faaliyetlerde bulunmak. 

5 - Milli, manevi, tarihi ve kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, 

değerlendirmek, yaymak, tanıtmak ve bu suretle milli ve manevi değerlerimizin bütünlüğünün 

güçlenmesine katkıda bulunmak. 

6 - Özellikle şu an cami olarak hizmet vermekte olan Fatih Çarşamba'daki Yanyalı Mustafa 

İsmet Efendi Dergahı ve çevresindeki tarihi yapıların imar, ihya, bakımı ve onarımını sağlamak. 

7 - Yanyalı Mustafa İsmet Efendi'nin ve bu mekanda faaliyette bulunmuş diğer şahsiyetlerin 

eserlerini araştırmak, derlemek, yayınlamak ve yaşatmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sinan Ağa Mahallesi, Dersvekili 

Sokak, 254 pafta, 2441 ada, 17 parselde kayıtlı zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm, 10.000 TL (On 

bin) nakit 

YÖNETİM KURULU: Mehmet Saraç, İsmail Ekrem Ergüney, Mustafa İsmet Saraç, 

Muhammed Yunus Kaya, Sedat Özşahin. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan mal varlığı Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6637/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Extrem Enerji Petrol Arama Üretim ve Eğitim Servisleri A.Ş’nin sahip bulunduğu, 

AR/EXT/4328, 4397 ve 4398 hak sıra numaralı 3 adet petrol arama ruhsatını terk için 23.07.2013 

tarihinde müracaat ettiği 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası 

gereğince ilan olunur. 6686/1-1 
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Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından: 

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

I - GENEL BİLGİLER 

Avrupa Birliği Bakanlığı; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 

Başkanlığınca yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile 15 Uzman 

Yardımcısı alınacaktır. 

II - SINAVA KATILMA KOŞULLARI 

a)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek şekilde beden ve ruh hastalığı veya beden 

sakatlığı ile özrü bulunmamak, 

c)  En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da 

bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı 

yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

ç) Sınavın yapılacağı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak, 

d) ÖSYM tarafından 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo 1) belirtilen puan 

türlerinden asgari puanı almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak 

sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı 

aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar), 

e) İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde, YDS/KPDS'den en az (B) düzeyinde puan 

almış olmak veya buna denk kabul edilen Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın 

YDS/KPDS 80 puanına eşdeğer kabul ettiği puan veya seviyeye sahip olmak (Yabancı dil puan 

veya seviye değerlendirmeleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın Yabancı Dil 

Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre yapılacaktır.) 

III – BAŞVURU TARİHLERİ 

Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri:  26 Ağustos- 6 Eylül 2013 

IV - BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER 

Başvurular, www.ua.gov.tr internet adresinde yer alan online başvuru formu doldurulup, 

çıktısı alınıp imzalandıktan sonra, ekinde istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve İdari İşler 

Koordinatörlüğü “Mevlana Bulvarı No:181, 06520, Balgat/ANKARA” adresine yapılacaktır. 

Posta ile yapılan başvurularda aşağıdaki belgelerin son başvuru tarihine kadar Başkanlığa 

ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı 

beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı ve 

istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. 

Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. 

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, 

yazılı giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri 24 Eylül 2013 tarihinde Başkanlığa 

ait www.ua.gov.tr ve Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine ait 

http://gazisem.gazi.edu.tr internet adreslerinde duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

İstenilen belgeler; 

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Başkanlığın www.ua.gov.tr internet sitesinde yer 

alan “Online Başvuru Formunu” doldurarak başvuru işlemini başlatırlar. Adaylar, Online Başvuru 

Formunun yazılı çıktısına aşağıdaki belgeleri eklerler: 
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a) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesi veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği 

(eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği). 

b) KPSS sonuç belgesinin aslı, fotokopisi veya bilgisayar çıktısı, 

c) YDS/KPDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç 

belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği veya Merkez Başkanlığınca onaylı örneği, 

d) T.C. Kimlik Numarası beyanı (Nüfus Cüzdanı fotokopisi de ibraz edilebilir.), 

e) Yazılı özgeçmiş, 

f) 3 adet son altı ay içinde çekilmiş 4.5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (Renkli fotokopi 

kabul edilmeyecektir.) 

Bu belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Başkanlıkça onaylanabilir. 

V - YAZILI GİRİŞ SINAV YERİ VE ZAMANI 

Yazılı Giriş Sınavı 6 Ekim 2013 Pazar günü saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır. 

Adaylar Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 

hazırlanacak sınav giriş belgelerini 24 Eylül - 4 Ekim 2013 tarihleri arasında 

http://gazisem.gazi.edu.tr internet adresinden çıktı almak suretiyle temin edebilecek olup, 

adayların adreslerine ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınavda kimlik 

tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) 

bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

VI - YAZILI GİRİŞ SINAVI, ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLARI 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında istihdam edilecek 

uzman yardımcıları için gruplar, bölümler, boş pozisyon sayısı, yazılı sınava çağrılacak aday 

sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 1: Yazılı Giriş Sınavı Öğrenim Dalları ve Kontenjanları 

 

Gruplar Mezun Olunan Alan/Bölüm 

Boş 

Pozisyon 

Sayısı 

Yazılı 

Sınava 

Çağrılacak 

Aday Sayısı 

KPSS 

Puan 

Türü 

Taban 

Puan 

1.Grup 

(Ekonomi ve 

Maliye Grubu) 

İktisat, Ekonomi, Maliye, 

İşletme, Ekonometri 
4 80 KPSSP57 70 

2.Grup (Kamu 

Yönetimi, 

Siyaset Bilimi 

ve Uluslararası 

İlişkiler Grubu) 

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi 

ve Kamu Yönetimi, Uluslararası 

İlişkiler, Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler, 

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa 

Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler 

ve Avrupa Birliği, Küresel ve 

Uluslararası İlişkiler, Küresel 

Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 

4 80 KPSSP33 80 

3. Grup 

(Hukuk Grubu) 
Hukuk 2 40 

KPSSP 

11 
70 

4. Grup 

(Bilişim Grubu) 

Bilgisayar Mühendisliği, 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
5 100 KPSSP1 70 

 Toplam 15 300   
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Son sıradaki adayla eşit KPSS puanına sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılır. 

Yazılı sınav sorularının %50’si lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, %25’i genel kültür 

ve genel yetenek konularından, %15’i Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku ile Türkiye-Avrupa 

Birliği ilişkilerinden, %10’u Başkanlığın görev alanına ait temel bilgilerden oluşur. Genel kültür 

ve genel yetenek, Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile 

Başkanlığın görev alanına ilişkin sorular bütün gruplar için ortak yapılır (Tablo 3). Yazılı sınav, 

Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından test usulünde 

yapılacaktır. Yazılı sınavda başarı notu, yüz puan üzerinden en az yetmiştir. Sınavda kopya 

çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak 

düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Yazılı sınava ait kurallar http://gazisem.gazi.edu.tr 

adresinden temin edilecek sınav giriş belgesinde ve http://gazisem.gazi.edu.tr ve www.ua.gov.tr 

adreslerinde yayınlacak olan Sınav Uygulama Duyurusunda belirtilecektir. 

Alan bilgisi sınav konuları atama yapılacak öğrenim dallarına göre aşağıdaki tabloda 

(Tablo 2) gösterilmiştir. 

Tablo 2: Alan Bilgisi Sınav Konuları 

 

Grup No Mesleki Alan Konular 

1 
Ekonomi ve Maliye 

Grubu 

Mikro ve Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, 

Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Kamu 

Maliyesi, Maliye Politikası 

2 

(Kamu Yönetimi, Siyaset 

Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler Grubu) 

Yönetim Bilimi, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk 

Dış Politikası, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası 

Kuruluşlar. 

3 Hukuk Grubu 

Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları 

ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), 

Medeni Hukuk (Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya 

Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 

Uluslararası Hukuk 

4 Bilişim Grubu 
Yazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veritabanları ve 

Bilgi Sistemleri 

 

Tablo 3: Tüm Adayların Sınav Kitapçıklarında ortak olarak yer alacak konular: 

 

Grup No. Ortak Sınav Konuları 

1 Genel Kültür ve Genel Yetenek  

2 Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 

3 ABEGM’nin Görev Alanına ait Temel Bilgiler 

 

Yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan almak şartıyla, en yüksek puana sahip olan adaydan 

başlamak üzere, boş pozisyon sayısının dört katına kadar aday Sözlü Giriş Sınavına çağrılır. Son 

sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da Sözlü Giriş Sınavına çağrılır. 

Yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz başvuruları, soru ve cevap 

anahtarlarının www.ua.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün 

içerisinde, sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile Başkanlığa yapılır. Süresi geçtikten sonra yapılan 

itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile faksla yapılan 

itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların www.ua.gov.tr ve 

http://gazisem.gazi.edu.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün 

içerisinde AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına yapılabilecektir. Adaylar, 

sınav sonuçlarına itiraz başvurularını, Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi’nin T.C. Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki 

TR930001200129400006000038 IBAN no’lu hesabına, 40 TL (Kırk Türk Lirası) itiraz ücreti 

yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile Başkanlığa yapar. Süresi 
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geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan 

dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

Yazılı sınav sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri ile sözlü sınavın 

tarihi, saati ve yeri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 

www.ua.gov.tr internet adresinde duyurulacak olup, Sözlü Giriş Sınavına girmeye hak 

kazananlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

VII - SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI 

Sözlü sınav, adayların; 

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan 

verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 

Adaylar, Giriş Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde 

yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı 

tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz 

tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek 

puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday giriş 

sınavını başarmış kabul edilir. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya 

giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

VIII - DEĞERLENDİRME 

Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az 

yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla 

başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak 

belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik 

ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit 

olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır. 

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre 

sıraya konulup, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asil, atama yapılacak pozisyon 

sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. Giriş sınavı sonuçları 

Başkanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara 

sınav sonucu yazılı olarak bildirilmeyecektir. 

Adaylar, yazılı sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren 3 (üç) gün içinde 

sınav listesine veya yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren en geç 7 (yedi) 

gün içerisinde sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz süresi içinde verilmemiş 

dilekçeler dikkate alınmaz. İtirazlar, itiraz süresinin dolmasından itibaren yedi gün içerisinde 

topluca Giriş Sınav Komisyonunca değerlendirilir. İtiraz sonuçları, itiraz edenlere dilekçelerinde 

belirttikleri iletişim bilgileri yoluyla bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar 

kesindir. Yazılı sınavın üniversitelere veya başka bir kamu kurumuna yaptırılması durumunda, bu 

sınav sonuçlarına yapılan itirazların karara bağlanma süresi onbeş gündür. 

Sınavda başarılı olup da atanmaya hak kazandığı halde Başkanlık internet sitesinde 

belirtilen süre içerisinde işe başlamak için müracaatta bulunmayanların atamaları 

yapılmayacaktır. Bunların yerine sınav başarı puanına göre yedek listeden aday çağrılacaktır.  

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa 

dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit 

edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Başkanlık www.ua.gov.tr internet 

sayfasından yapılacaktır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6628/1-1 
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Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı 

olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama 

kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. 

1 - İlanda yer alan Profesör kadrosu için Personel Daire Başkanlığına ilan tarihinden 

itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir. 

2 - Profesör 2547 Sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1. fıkrasına göre devamlı 

statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır. 

3 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından 

atanabilme şartlarını taşımak zorundadır. 

4 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

5 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde 

ikamet etmek zorundadır. 

6 - Başvuruda istenilen belgeler 

- Dilekçe (Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde 

yayınlanmıştır) 

- Fotoğraf (2 adet) 

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

- Onaylı Hizmet Belgesi (Uludağ Üniversitesi'nde çalışmayan adaylar çalıştıkları veya 

ayrıldıkları kurumdan alacaktır) 

- Yayın Dosyası (Profesör kadrosu adayları 6 adet) 

* Puanlı Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuracak adaylar Başlıca Araştırma 

Eserini belirteceklerdir) 

* Özgeçmiş 

* Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) ve Profesör kadrosu adayları için 

ayrıca Doçentlik Belgesi 

* Yayınları (Puanlı Yayın Listesine Göre Sıralanmış) 
 
Birim Anabilim Dalı Kadro Ünv. K.D. Ad. Açıklama 

Mühendislik-Mimarlık 

Fakültesi 
Tekstil Bilimleri A.D. Profesör 1 1  

 6666/1-1 

—— • —— 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ankara Gümrük Müdürlüğünden:        

Müdürlüğümüzce Asır Sağlık Hiz. ve Tekstil Tic. Ltd. Şti. adına onaylı 22.12.2006 tarihli, 

19312 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan ve firmadan tahsil edilemeyen 

14.05.2009 vadeli Gümrük Vergisi ve KDV ile alakalı olarak firma ortağı ve Müdürü Serdar KANBER 

için düzenlenen 18.04.2013 tarihli, 3442 sayılı Ödeme Emri borçlu şahsın Müdürlüğümüzce 

bilinen (Mehmetçik Mah. 2556/1. Sk. No: 8 D: 9 Denizli) adresine gönderilmiş ancak adreste 

bulunamadığından tebligat Müdürlüğümüze iade edilmiş, Nüfus Müdürlüğünce yapılan yeni adres 

tespitini müteakip (Ortamahalle Mah. Bağlar Cad. 58/2 Bayrampaşa/ İSTANBUL) adresine tekrar 

tebligat gönderilmiş ancak adreste bulunamadığından yine iade edilmiştir. 

Bu nedenle yukarıda vadesi belirtilen 248,00,-TL Gümrük Vergisi ile 3.457,40,-TL 

KDV'nin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İdaremize veya İdaremiz adına tahsile salahiyetli 

olanlara ödemeniz veya borcunuzu karşılayacak değerde mal bildiriminde bulunmanız, haczi 

kabil malınız yoksa bildirmeniz icap eder. Bu mecburiyete riayet etmediğiniz takdirde 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 55, 60, 111 ve 114 üncü maddeleri 

hükümlerine göre işlem yapılacağı ve bu tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 (Yedi) gün 

sonunda muhatabıma tebliğ edilmiş sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip 

maddeleri ve Tebligat Yönetmeliğinin 49. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6665/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Köşk ilçesi, 2826 parsel üzerindeki 531520 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 

12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 

sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin ATALAY 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve İbrahim Özgür 

TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim faaliyetlerinin, 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun 

Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6333 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6638/1/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 290 ada, 16 parsel üzerindeki 532293 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.07.2013 

tarihli ve 6334 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6638/2/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 1977 ada, 11 parsel üzerindeki 532075 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 26.07.2013 tarihli 6333 sayılı ve 

26.07.2013 tarihli 6334 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak 

durdurulmuş olan, 881 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. 

maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 

faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 

erdirilerek, 881 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6335 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6638/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 143 ada, 9 parsel üzerindeki 540917 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6336 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6638/4/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Köşk ilçesi, 1966 parsel üzerindeki 543386 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 

12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 

sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin ATALAY 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve İbrahim Özgür 

TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim faaliyetlerinin, 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun 

Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6337 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6638/5/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Köşk ilçesi, 3 ada, 3985 parsel üzerindeki 551520 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 



1 Ağustos 2013 – Sayı : 28725 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6338 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6638/6/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Köşk ilçesi, 2512 parsel üzerindeki 551521 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 

12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 

sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin ATALAY 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve İbrahim Özgür 

TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim faaliyetlerinin, 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun 

Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6339 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6638/7/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Nazilli ilçesi, 1578 ada, 21 parsel üzerindeki 554682 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  
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Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6384 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6638/8/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Köşk ilçesi, 11 pafta, 2616 parsel üzerindeki 556574 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6385 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6638/9/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Çine ilçesi, 87 ada, 5 parsel üzerindeki 557992 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6386 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6638/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 436 ada, 15 parsel üzerindeki 560233 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6387 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6638/11/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 1940 ada, 2 parsel üzerindeki 529616 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre 

esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline 

konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, 

verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, 

yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6388 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6638/12/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 137 ada, 10 parsel üzerindeki 527648 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 1 Ağustos 2013 – Sayı : 28725 

 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6389 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6638/13/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, İncirliova ilçesi, 5063 parsel üzerindeki 527719 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6390 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6638/14/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Didim ilçesi, 186 ada, 4 parsel üzerindeki 527963 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  
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Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6391 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/15/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 466 ada, 40 parsel üzerindeki 530327 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6392 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/16/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 438 ada, 15 parsel üzerindeki 530501 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 
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halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6393 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6638/17/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Kuyucak ilçesi, 193 ada, 8 parsel üzerindeki 525318 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6394 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/18/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Kuyucak ilçesi, 193 ada, 8 parsel üzerindeki 525327 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6411 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/19/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 21/1 pafta, 7835 parsel üzerindeki 525441 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi 

Metin ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) 

ve İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6363 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/20/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 1560 ada, 20 parsel üzerindeki 525493 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6364 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/21/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Köşk ilçesi, 2 pafta, 4462 parsel üzerindeki 525558 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 1 Ağustos 2013 – Sayı : 28725 

 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6365 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/22/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 2013 ada, 8 parsel üzerindeki 525564 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6366 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/23/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 8819 parsel üzerindeki 526661 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  
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Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6367 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/24/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 402 ada, 13 parsel üzerindeki 531514 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6368 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/25/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 152 ada, 13 parsel üzerindeki 533019 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 
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halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6369 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/26/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Köşk ilçesi, 2279 parsel üzerindeki 556361 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 

12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 

sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin ATALAY 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve İbrahim Özgür 

TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim faaliyetlerinin, 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun 

Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6370 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/27/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Köşk ilçesi, 6 pafta, 4478 parsel üzerindeki 556567 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6371 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/28/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Kuyucak ilçesi, 217 ada, 10 parsel üzerindeki 535197 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6372 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/29/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Çine ilçesi, 137 ada, 4 parsel üzerindeki 530169 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6373 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/30/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Çine ilçesi, 266 ada, 41 parsel üzerindeki 529617 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 
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Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6374 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/31/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 142 ada, 2 parsel üzerindeki 557799 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6375 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/32/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 146 ada, 1 parsel üzerindeki 529683 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  
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Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6376 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/33/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 1 pafta, 1797 parsel üzerindeki 556350 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6377 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/34/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 1761 ada, 21 parsel üzerindeki 551518 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 
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halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6378 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/35/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 6446 ada, 10 parsel üzerindeki 543276 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6379 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/36/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 1350 ada, 32 parsel üzerindeki 529615 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6380 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/37/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 1962 ada, 4 parsel üzerindeki 525372 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6381 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/38/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 1961 ada, 10 parsel üzerindeki 525491 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6382 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/39/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 1133 ada, 115 parsel üzerindeki 525294 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 
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ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6383 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/40/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 604 ada, 51 parsel üzerindeki 527847 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6406 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/41/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 1133 ada, 115 parsel üzerindeki 525303 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  



1 Ağustos 2013 – Sayı : 28725 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6351 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/42/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 6059 ada, 40 parsel üzerindeki 552379 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6362 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/43/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 79/1 pafta, 7487 parsel üzerindeki 551519 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi 

Metin ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) 

ve İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 
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halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6407 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/44/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Merkez ilçesi, 797 ada, 32 parsel üzerindeki 533466 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6361 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/45/1-1 

————— 

Sefa Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 4677 ada 08 parsel üzerindeki 168742 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (b) ve (c) fıkraları, 6. maddesi ile 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 48901-51085 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 568 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları 

Memduh GÜNDOĞDU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6031, Oda Sicil 

No:21606), İnci ÖZKAYA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9726, Oda Sicil 

No:11998), Hüseyin Can BAŞER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:786, Oda Sicil No:25134), Yaşar AVCI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:1641, Oda Sicil No:20440) ve Tufan SÖZER’in (Elektrik Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9712, Oda Sicil No:9143) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 

8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6330 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/46/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya ili, Elmalı ilçesi, 504 ada 08 parsel üzerindeki 266048 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ve 6. maddesi ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları 

Gürkan CAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5639, Oda Sicil No:20709), 

Etem ERDEM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12539, Oda Sicil 

No:22849), Şevket AŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6551, Oda Sicil 

No:6416) ve Osman KARAPEHLİVAN’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:8219, Oda Sicil No:7756) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, 

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6331 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/47/1-1 

————— 

Kastamonu Güven Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kastamonu ili, Cide ilçesi, 253 ada, 22 parsel üzerindeki 734189 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (d) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 4356 Ticaret Sicil No ile Kastamonu Ticaret Odasına kayıtlı 1094 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu Güven Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş 

ortağı veya yetkilisi Akif ÖKSÜZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17978, Oda 

Sicil No:27045), Hasan Özgür RAMAZANCIOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:18039, Oda Sicil No:49279) sorumlu denetim elemanları Sami 

KIRKOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17481, Oda Sicil No:76312) ve 

Şahin ARIK’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO:46216474914) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak 

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 

08.07.2013 tarihli ve 6332 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/48/1-1 

————— 

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, 874 ada, 05 parsel üzerindeki 546317 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 
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nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya 

yetkilisi Osman KARAPEHLİVAN’ın (Şirket Müdürü, Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 8219, Oda Sicil No: 7756) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, 

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6340 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/49/1-1 

————— 

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Demre İlçesi, 183 ada, 45 parsel, (B Blok) 268642 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin. denetim faaliyetlerinin, aynı 

Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı 

Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6341 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/50/1-1 

————— 

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Kumluca İlçesi, 580 ada, 1 parsel üzerindeki 535941 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi 

Osman KARAPEHLİVAN’ın (Şirket Müdürü, Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 8219, Oda Sicil No: 7756) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 

Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, 
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Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.‘nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6342 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/51/1-1 

————— 

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya ili, Kepez ilçesi, 8388 ada 7 parsel üzerindeki 171656 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (h) fıkrası ve 6. maddesi ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ö) bendinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 

736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6356 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/52/1-1 

————— 

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya ili, Kepez ilçesi, 3910 ada 10 parsel üzerindeki 548678 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 

28. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 

Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 

(altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, 

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6357 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/53/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya ili, Kepez ilçesi, 1484 ada 4 parsel üzerindeki 541753 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) ve (e) fıkraları ile 6. maddesinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 

Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 

kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman KARAPEHLİVAN’ın (Şirket Müdürü, Makine Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8219, Oda Sicil No:7756) denetim faaliyetlerinin, aynı 

Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı 

Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6358 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/54/1-1 

————— 

Amanos Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Hatay ili, İskenderun ilçesi, 613/1 ada 32 parsel üzerindeki 694763 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e) bendi ve 6. maddesinin 3. fıkrasında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11477-12446 Ticaret Sicil No ile İskenderun 

Ticaret Odasına kayıtlı 772 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Amanos Yapı Denetim 

Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa AKINCI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:577, Oda Sicil No:6558), sorumlu denetim elemanları Antuvan AYRANCIOĞLU 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13852, Oda Sicil No: 8736) ve 

Naim NİSAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:27031) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.07.2013 

tarihli ve 6352 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/55/1-1 

————— 

Defne Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Hatay ili, Antakya ilçesi, 32L2D pafta, 7897 parsel üzerindeki 670996 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (b), (e) ve (l) bentlerinde öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10657-11699 Ticaret Sicil No ile İskenderun Ticaret 

Odasına kayıtlı 619 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Defne Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 

kuruluş ortağı veya yetkilisi Reşat AYDINLI (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
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Denetçi No:533, Oda Sicil No:10919) sorumlu denetim elemanları Nimi BERBEROĞLU (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10468, Oda Sicil No: 18390), Fehim TAHOĞLU 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9351, Oda Sicil No: 11130), Gülser AZAT 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9672, Oda Sicil No: 23121) ve 

Yusufdeniz BOSTANCI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:85169) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.07.2013 

tarihli ve 6354 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/56/1-1 

————— 

Yetkin Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Hatay ili, İskenderun ilçesi, 9J-3B pafta, 1554 parsel üzerindeki 131046 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e), (k) ve (l) bentlerinde öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9157-10200 Ticaret Sicil No ile İskenderun Ticaret Odasına 

kayıtlı 60 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yetkin Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı 

veya yetkilisi Mehmet Haşim ERASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:557, Oda Sicil No:39696) sorumlu denetim elemanları Mustafa AKINCI (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:577, Oda Sicil No: 6558) ve Nurhan DEPÇE’nin (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56538) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6401 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/57/1-1 

————— 

Yetkin Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Hatay ili, Antakya ilçesi, 31L3A pafta, 2347 parsel üzerindeki 125008 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 9157-10200 Ticaret Sicil No ile İskenderun Ticaret Odasına kayıtlı 

60 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yetkin Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya 

yetkilisi Osman ÇİNÇİNOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3448, Oda 

Sicil No:8466) sorumlu denetim elemanları Cemal TOPALOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6933, Oda Sicil No: 9855), Cemal ZİROĞLU (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7057, Oda Sicil No: 5857), Mehmet Haşim ERASLAN (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:557, Oda Sicil No:39696) ve Visal MUBAREK’in 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:55566) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 

8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6402 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/58/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yetkin Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Hatay ili, Antakya ilçesi, P36D13A3B pafta, 1393 parsel üzerindeki 247377 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e) bendinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 9157-10200 Ticaret Sicil No ile İskenderun Ticaret Odasına kayıtlı 

60 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yetkin Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya 

yetkilisi Osman ÇİNÇİNOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3448, Oda 

Sicil No:8466) sorumlu denetim elemanları Beşir ALTUN (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:657, Oda Sicil No:11692), Cemal TOPALOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6933, Oda Sicil No: 9855), Cemal ZİROĞLU (Mimar, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7057, Oda Sicil No: 5857) ve Ali Onur ÇİNÇİN (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:52138) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, 

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 26.07.2013 tarihli 6401 ve 6402 

sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulmuş olan, 60 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Yetkin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim 

faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç 

defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi 

Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 60 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6403 sayılı 

Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/59/1-1 

————— 

Yetkin Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Hatay ili, Antakya ilçesi, P36D13A3B pafta, 1741 parsel üzerindeki 208943 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e) bendinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 9157-10200 Ticaret Sicil No ile İskenderun Ticaret Odasına kayıtlı 

60 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yetkin Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya 

yetkilisi Osman ÇİNÇİNOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3448, Oda 

Sicil No:8466) sorumlu denetim elemanları Beşir ALTUN (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:657, Oda Sicil No:11692), Cemal ZİROĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:7057, Oda Sicil No: 5857), Fuat USTA (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:14192, Oda Sicil No: 12791) ve Semih ÇALIŞ’ın (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68848) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 

Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, 

Yetkin Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 6403 

sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre 

esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline 
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konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, 

verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, 

yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6404 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/60/1-1 

————— 

Yetkin Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Hatay ili, Antakya ilçesi, 31L4B pafta, 890 parsel üzerindeki 124219 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (j) bendlerinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 9157-10200 Ticaret Sicil No ile İskenderun Ticaret Odasına kayıtlı 

60 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yetkin Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya 

yetkilisi Osman ÇİNÇİNOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3448, Oda 

Sicil No:8466) sorumlu denetim elemanları Mehmet Haşim ERASLAN (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:557, Oda Sicil No:39696), Cemal ZİROĞLU (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7057, Oda Sicil No: 5857) ve Ali GÖÇER’in (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:55567) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 

Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, 

Yetkin Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 6403 

sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre 

esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline 

konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, 

verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, 

yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6405 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/61/1-1 

————— 

Yetkin Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Hatay ili, Antakya ilçesi, P36A24D3C pafta, 662 parsel üzerindeki 242307 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e) bendi ve 23. maddesinin 6. 

fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9157-10200 Ticaret Sicil No ile 

İskenderun Ticaret Odasına kayıtlı 60 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yetkin Yapı 

Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman ÇİNÇİNOĞLU (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3448, Oda Sicil No:8466) sorumlu denetim elemanları Cemal 

ZİROĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7057, Oda Sicil No: 5857), Hakan 

VARÇİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:66349) ve Ali Onur 

ÇİNÇİNOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:52138) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 
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Yetkin Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 6403 

sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre 

esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline 

konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, 

verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, 

yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6355 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/62/1-1 

————— 

As-Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Hatay ili, İskenderun ilçesi, 614/1 ada, 28 parsel üzerindeki 266715 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10856-11898 Ticaret Sicil No ile İskenderun Ticaret 

Odasına kayıtlı 738 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip As-Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 

kuruluş ortağı veya yetkilisi Cihat ATEŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:20783, Oda Sicil No:66270) sorumlu denetim elemanları Tahir KIYMAZ (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3752, Oda Sicil No: 15710), Muhammet Sinan BAHADIRLI 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9971, Oda Sicil No:6164), Yaşar KIYILI 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10209, Oda Sicil No:6979) ve Fatih 

SEÇER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63736) denetim faaliyetlerinin, aynı 

Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı 

Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6398 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/63/1-1 

————— 

As-Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Hatay ili, İskenderun ilçesi, 9J-3D pafta, 292 ada, 3 parsel üzerindeki 267632 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e) bendi ve 6. maddesinin 3. 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10856-11898 Ticaret Sicil No ile 

İskenderun Ticaret Odasına kayıtlı 738 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip As-Teknik Yapı 

Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Cihat ATEŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:20783, Oda Sicil No:66270), Muhammet Sinan BAHADIRLI (Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9971, Oda Sicil No:6164), Bülent KİMYON (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1472, Oda Sicil No:35749) sorumlu 

denetim elemanları Tahir KIYMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3752, 

Oda Sicil No: 15710), Muhammet Sinan BAHADIRLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:9971, Oda Sicil No:6164) ve Fatih SEÇER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No:63736) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre 

ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak 

iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Bakanlık Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6399 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/64/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

As-Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Hatay ili, İskenderun ilçesi, 7J-2D pafta, 953 ada, 4 parsel üzerindeki 268768 YİBF nolu 

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

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10856-11898 Ticaret Sicil No ile İskenderun 

Ticaret Odasına kayıtlı 738 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip As-Teknik Yapı Denetim 

Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Cihat ATEŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:20783, Oda Sicil No:66270), Muhammet Sinan BAHADIRLI (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9971, Oda Sicil No:6164), Bülent KİMYON (İnşaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1472, Oda Sicil No:35749) sorumlu denetim 

elemanları Tahir KIYMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3752, Oda Sicil 

No: 15710), Muhammet Sinan BAHADIRLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:9971, Oda Sicil No:6164) ve Fatih SEÇER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:63736) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 26.07.2013 tarihli 6398 ve 6399 

sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulmuş olan, 738 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip As-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim 

faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç 

defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi 

Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 738 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6400 sayılı 

Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/65/1-1 

————— 

Sismik Yapı Denetim San ve Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Denizli İli, Çivril ilçesi, 220 ada 8 parsel üzerindeki 542431 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 18622 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 41 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Sismik Yapı Denetim San ve Tic. Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Necati 

ARADAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 456, Oda Sicil No: 13097), 

Kemalettin KAPLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:455, Oda Sicil 

No:19035), Sinan GÜRCAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:458, 

Oda Sicil No:33252), Ömer YAVUZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:454, Oda Sicil No:24295) ve Ali Yücel BAŞER’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:451, Oda Sicil No: 24052) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6345 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/66/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Sismik Yapı Denetim San ve Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Denizli İli, Çivril ilçesi, 100 ada, 26 parsel üzerindeki 540139 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 18622 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 41 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Sismik Yapı Denetim San ve Tic. Ltd. Şti. ile birlikte kuruluş ortağı veya yetkilisi 

Necati ARADAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 456, Oda Sicil No: 

13097), Kemalettin KAPLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:455, Oda 

Sicil No:19035), Sinan GÜRCAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:458, Oda Sicil No:33252), Ömer YAVUZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:454, Oda Sicil No:24295), Ali Yücel BAŞER’in (Makine Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:451, Oda Sicil No: 24052) denetim faaliyetlerinin, aynı 

Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı 

Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 05.01.2011 tarihli 27806 sayılı 

Resmi Gazete ilanı ve 26.07.2013 tarihli 6345 sayılı Makam Oluru ile denetim faaliyeti iki defa 

geçici olarak durdurulan, ayrıca 23.02.2010 tarihli ve 27502 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tasfiye 

işlemi gerçekleştirilen 41 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Sismik Yapı Denetim San ve 

Tic. Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” 

başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 

faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 

erdirilerek, 41 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6346 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/67/1-1 

————— 

Sismik Yapı Denetim San ve Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Denizli İli, Çivril ilçesi, 42 ada 19 parsel üzerindeki 521406 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 18622 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 41 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Sismik Yapı Denetim San ve Tic. Ltd. Şti ile birlikte kuruluş ortağı veya yetkilisi 

Necati ARADAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 456, Oda Sicil No: 

13097), Kemalettin KAPLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:455, Oda 

Sicil No:19035), Sinan GÜRCAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:458, Oda Sicil No:33252), Ömer YAVUZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:454, Oda Sicil No:24295), Ali Yücel BAŞER’in (Makine Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:451, Oda Sicil No: 24052) denetim faaliyetlerinin, aynı 

Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı 

Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Sismik Yapı Denetim San ve Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 

tarihli ve 6346 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma 
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kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına 

işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının 

kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu 

durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün 

yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam 

ettirilmesi, Bakanlık Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6347 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/68/1-1 

————— 

Sismik Yapı Denetim San ve Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Denizli İli, Çivril ilçesi, 172 ada 36 parsel üzerindeki 516149 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 18622 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 41 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Sismik Yapı Denetim San ve Tic. Ltd. Şti ile birlikte kuruluş ortağı veya yetkilisi 

Necati ARADAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 456, Oda Sicil No: 

13097), Kemalettin KAPLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:455, Oda 

Sicil No:19035), Sinan GÜRCAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:458, Oda Sicil No:33252), Ömer YAVUZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:454, Oda Sicil No:24295), Ali Yücel BAŞER’in (Makine Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:451, Oda Sicil No: 24052) denetim faaliyetlerinin, aynı 

Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı 

Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Sismik Yapı Denetim San ve Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 

tarihli ve 6346 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma 

kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına 

işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının 

kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu 

durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün 

yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam 

ettirilmesi, Bakanlık Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6348 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/69/1-1 

————— 

İnci Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Denizli İli, Merkez İlçesi, 2347 ada, 11 parsel üzerindeki 658605 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 24996, Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 660 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İnci Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları 

Mehmet DENİZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8536, Oda Sicil No:4106), 

Sabahattin SUNAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6219, Oda Sicil 

No:13623) ve Ebru KOCA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71615) 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak 

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 

26.07.2013 tarihli ve 6349 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/70/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Hizmet Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.‘nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Denizli İli, Merkez İlçesi, 246 ada, 1 parsel üzerindeki 218019 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 22007 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 413 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hizmet Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile birlikte sorumlu 

denetim elemanları Süleyman KOCADAĞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:10458, Oda Sicil No:15632), Mustafa AKYIL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:13397, Oda Sicil No:15897), Fikret SERÇE (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:8486, Oda Sicil No:37225), İbrahim KAVCAR (Makine Mühendisi, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6940, Oda Sicil No:23562), Necat ERMAN (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7083, Oda Sicil No:33944), Bekir BAYIR 

(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3503, Oda Sicil No:6110), Ferruh 

AKINCI (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9441, Oda Sicil 

No:8414), Faik ERDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:51769) ve Fehmi 

YILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67975) denetim faaliyetlerinin, 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun 

Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Hizmet Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.‘nin yapı denetim izin belgesi 05.11.2011 tarihli ve 

28106 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6350 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/71/1-1 

————— 

Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, 30LIa pafta, 385 ada, 20 parsel üzerindeki 735667 YİBF nolu 

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

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 8757 Ticaret Sicil No ile Kütahya Ticaret 

Odasına kayıtlı 1063 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Detay Yapı Yapı Denetim Ltd. Şti. 

ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Kadir TOY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 17130, Oda Sicil No: 64371), Hasan CIDIR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elrmanı, 

Oda Sicil No: 71058) sorumlu denetim elemanları Yücel ULU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:3449, Oda Sicil No:6803)denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 

Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6343 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/72/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Adana İli, Sarıçam İlçesi, 21 U I pafta, 303 ada, 2 parsel üzerindeki 640641 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) fıkraları ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 4. ve 5. fıkralarında öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 50146 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 691 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi İsak 

ÇETİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4804, Oda Sicil No: 20516), 

sorumlu denetim elemanları Üzeyir DEMİRBAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 14993, Oda Sicil No: 9535) ve Şaziye PAKER’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol 

Elemanı, (TC No: 17062221854) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

başlatılması,  

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 07.10.2012 tarihli 28454 sayılı ve 

21.06.2013 tarihli 28684 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak 

durdurulmuş olan, 691 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Anahtar Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. 

maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 

faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 

erdirilerek, 691 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6344 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/73/1-1 

————— 

Sar-Ar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İzmir İli, Buca İlçesi, 50144 ada, 11 parsel üzerindeki 637788 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (ı) fıkralarında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 108089 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 

616 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sar-Ar Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim 

elemanları Sinan GÜMÜŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10516, Oda Sicil 

No:29089) ve Mehmet ERDEM’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:26888) 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 

26.07.2013 tarihli ve 6360 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/74/1-1 

————— 

Nazden Yapı Denetim Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın İli, Nazilli İlçesi, 120 pafta, 1241 ada, 63 parsel üzerindeki 252085 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 
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öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5853 Ticaret Sicil No ile Nazilli Ticaret Odasına 

kayıtlı 278 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nazden Yapı Denetim Hiz. San. ve Tic. Ltd. 

Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ersin ESENLİK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:3348, Oda Sicil No:33571) ve Tüzün ÇEVİK (HAKTANIR)’ın (Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3653, Oda Sicil No:15658) denetim faaliyetlerinin, 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun 

Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6359 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/75/1-1 

————— 

Uzman Yapıt Yapı Denetim Ltd.Şti. ve ABS Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim 

sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, 29L2D pafta, 969 ada, 8 parsel üzerindeki 99884 ve 

244030 YİBF nolu (yapı tektir) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 497977-

445559 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 353 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Uzman Yapıt Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Selman 

VAİZOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5352, Oda Sicil No:3807), 

Hasan ÖZYİĞİT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3201, Oda Sicil 

No:12871), Ergin BAŞAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3395, Oda Sicil 

No:5933) ve Mehmet Hilmi İŞSEVER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

31622) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Söz konusu yapıda denetim sorumluluğunu üstlenen ve denetim sorumluluğunu 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlere 

göre yerine getirmediği anlaşılan 2072 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 548 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ABS Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim 

elemanları Mustafa BAŞKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11322, Oda 

Sicil No:7921), Sadık DAVARCI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

2241, Oda Sicil No:28950), Ahmet Atay KARAKAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:6672, Oda Sicil No:5838) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 

Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden 

itibaren başlatılması,  

Uzman Yapıt Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.03.2007 tarihli ve 

26475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 
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sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6353 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/76/1-1 

————— 

Boyut Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ ili, Marmara Ereğlisi ilçesi, 12 pafta, 23 ada, 4 parsel üzerindeki 152654 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6415 Ticaret Sicil No ile Çorlu 

Ticaret Odasına kayıtlı 143 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Boyut Yapı Denetim Ltd.Şti. 

ile sorumlu denetim elemanları Ayşe Nilüfer SAKALLIOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:5007, Oda Sicil No:15175), Hilmi ÖZÜPEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:705, Oda Sicil No:15624) ve Ali ALICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No:56063) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Bakanlık Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6395 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/77/1-1 

————— 

Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya ili, Karasu ilçesi, Aşağı Aziziye Mahallesi 20MIVB pafta, 699 ada, 11 parsel 

üzerindeki 734219 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18564 Ticaret 

Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 

Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Metiner KARAMAN (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14544, Oda Sicil No: 26019), Enver PEHLİVANOĞLU 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13077, Oda Sicil No: 2331) ve Serdar 

AYDENİZ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72599) denetim faaliyetlerinin, 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun 

Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 03.07.2013 tarihli ve 28696 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6396 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/78/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya ili, Karasu ilçesi, Aşağı Aziziye Mahallesi, 20M3A pafta, 146 ada, 8 parsel 

üzerindeki 709348 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret 

Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada 

Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519) ve Hasan ÖZKUZUKIRAN’ın 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20863, Oda Sicil No: 16378) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak 

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 

28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6397 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/79/1-1 

————— 

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Didim ilçesi, 138 ada, 15 parsel üzerindeki 535791 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 12734 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin 

ATALAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23347, Oda Sicil No:14424) ve 

İbrahim Özgür TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.07.2013 tarihli ve 

6335 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 26.07.2013 tarihli ve 6412 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6638/80/1-1 
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— Kafkas Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Hava Kurumu Üniversitesi Enerji Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Yıldız Teknik Üniversitesi Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/9)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
— İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat: 2006/7)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/5)
— Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ
— Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı
— Bir Şeker Türünden Başka Bir Şeker Türünün Üretilmesi ve Şekerlerin Ambalajlanması

ile Pazarlanmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri




