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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI DAĞITIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Pi-

yasası Kanununda tanımlanan, dağıtım sisteminin güvenilir ve düşük maliyetli olarak işletil-
mesi ve planlaması ile sisteme bağlı veya bağlanacak kullanıcılar ile ilgili usul ve esasların be-
lirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, eşit taraflar arasında ayrım gözetilmemesi ilkeleri

çerçevesinde, dağıtım şirketi ile dağıtım sistemi kullanıcılarının yükümlülüklerini, uymaları
gereken tesis tasarım ve işletme kurallarını, dağıtım sisteminin planlanması ve işletilmesi hu-
suslarında ilgili taraflara uygulanacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Ka-

nununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AG: Etkin şiddeti 1000 Volt ve altındaki gerilimi,
b) Ayırıcı: Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapayan cihazı,
c) Bağlantı anlaşması:  Bir üretim şirketi, dağıtım şirketi ya da tüketicinin iletim siste-

mine ya da dağıtım sistemine bağlantı yapması için yapılan genel ve özel hükümleri içeren an-
laşmayı,
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ç) Bara: Aynı gerilimdeki fiderlerin bağlandığı iletkeni,
d) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
e) CENELEC: Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesini,
f) Dağıtım: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden

naklini,
g) Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım lisansında tanımlanan bölgeyi,
ğ) Dağıtım sistemi: Bir dağıtım şirketinin, lisansında belirlenmiş dağıtım bölgesinde

işlettiği elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,
h) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,
ı) Dağıtım tesisi:  İletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim ve

tüketim tesislerine ait şalt sahalarının bittiği noktadan sonraki nihayet direğinden, alçak gerilim
seviyesinden bağlı tüketicilerin yapı bina giriş noktalarına kadar, bina giriş ve sayaç arası hariç,
elektrik dağıtımı için teçhiz edilmiş tesis ve teçhizat ile dağıtım şirketince teçhiz edilen ya da
devralınan sayaçları,

i) Devre dışı olma: Tesis ve/veya teçhizatın bir parçasının bakım, onarım veya bir arıza
nedeniyle otomatik veya el ile devre dışı olmasını,

j) Düşük frekans rölesi: Frekansın önceden belirlenen işletme değerlerinin altına düş-
mesi durumunda yük atma için kesicilere açma kumandası veren teçhizatı,

k) ENTSO-E: Avrupa Elektrik Şebekesi İletim Sistem İşleticilerini,
l) Fider: Bir merkez barasından kullanıcı veya kullanıcı grubuna enerji taşıyan hat veya

kablo çıkışlarını,
m) Frekans: Sistemdeki alternatif akımın Hertz olarak ifade edilen bir saniyedeki devir

sayısını,
n) Gerilim regülatörü: Jeneratörlerin çıkış gerilimini düzenleyen teçhizatı,
o) Güç faktörü: Aktif gücün görünen güce olan oranını,
ö) Harmonik: Doğrusal olmayan yükler veya gerilim dalga şekli ideal olmayan jenera-

törlerden dolayı bozulmaya uğramış bir alternatif akım veya gerilimde ana bileşen frekansının
tam katları frekanslarda oluşan sinüsoidal bileşenlerin her birini,

p) Hız regülatörü: Türbin hızını düzenleyen cihazı,
r) IEC: Uluslararası Elektroteknik Komisyonunu,
s) İkili anlaşmalar: Gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak,

elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi ol-
mayan ticari anlaşmaları,

ş) İletim lisansı: Kanun uyarınca TEİAŞ’a verilen lisansı,
t) İletim sistemi: Elektrik iletim tesisleri ve şebekesini,
u) İletim tesisi: Üretim veya tüketim tesislerinin 36 kV üstü gerilim seviyesinden bağlı

olduğu üretim veya tüketim tesisi şalt sahasından sonraki nihayet direğinden itibaren iletim
şalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dâhil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı nokta-
larına kadar olan tesisleri,

ü) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge
ve Kurul kararı ve bunlar uyarınca çıkarılan diğer düzenlemeleri,

v) İşletme sınırları: Dağıtım şirketi tarafından işletilen tesis ile diğer dağıtım şirketleri
ve kullanıcılar tarafından işletilen tesis arasındaki sınırı,

y) İşletme şeması: Numaralandırma, adlandırma ve etiketlendirme sistemi de dahil ol-
mak üzere, YG tesis ve/veya teçhizatını ve bağlantı noktasındaki dış bağlantıları gösteren şe-
mayı,
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z) İzolasyon seviyesi: Elektrik teçhizatının tasarımında esas alınan yalıtım düzeyini,
aa) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
bb) Kararlı durum: Geçici rejim şartları sönümlendikten sonra işletme değerlerinin sabit

kabul edilebileceği sistem durumunu,
cc) Kesici: Yük altında veya arıza durumlarında elektrik devrelerini açıp kapamak için

kullanılan cihazı,
çç) Kısa devre akımı: Dağıtım sistemi üzerindeki belirli bir noktada kısa devre olması

durumundaki akımı,
dd) Kısa devre gücü: Kısa devre edilen bir baradan ortaya çıkan en yüksek görünür

gücü,
ee) Koruma ayarları: Koruma rölelerinin ayarlarını,
ff) Kullanıcı: Dağıtım sistemini kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,
gg) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
ğğ) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
hh) Manevra: Sistemin çeşitli kısımlarını devreye almak veya çıkarmak için kesiciler

ve ayırıcılar ile yapılan işlemleri,
ıı) MYTM: TEİAŞ bünyesinde yer alan ve elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek za-

manlı olarak dengelenmesinden sorumlu Miili Yük Tevzi Merkezini,
ii) Negatif bileşen: Dengesiz bir elektrik sisteminde akım veya gerilim fazlarındaki

dengesizliği ifade etmek için kullanılan pozitif, negatif ve sıfır bileşenlerden negatif faz sırasına
sahip olanının birinci fazına ait vektörü,

jj) Negatif faz sırası: Dengesiz bir elektrik sisteminde akım veya gerilim fazlarındaki
dengesizliği ifade etmek için kullanılan genlikleri eşit, aralarında yüzyirmi derece faz farkı
olan ve ters yönde sıralanan üç bileşenli dengeli vektör grubunu,

kk) Normal işletme koşulu: Gerilim, frekans ve hat akışlarının belirlenen sınırlar içinde
olduğu, yük taleplerinin karşılandığı, yan hizmetlerin sağlandığı ve sistemin kararlı bir şekilde
çalıştığı işletme koşulunu,

ll) Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, perakende satış hizmeti,
ithalat ve ihracat dahil olmak üzere elektrik enerjisi ve kapasite alım satımı veya ticareti faali-
yetleri ile bu faaliyetlere ilişkin işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piyasasını,

mm) Pozitif bileşen: Dengesiz bir elektrik sisteminde akım veya gerilim fazlarındaki
dengesizliği ifade etmek için kullanılan pozitif, negatif ve sıfır bileşenlerden pozitif faz sırasına
sahip olanının birinci fazına ait vektörü,

nn) Pozitif faz sırası: Dengesiz bir elektrik sisteminde akım veya gerilim fazlarındaki
dengesizliği ifade etmek için kullanılan genlikleri eşit, aralarında yüzyirmi derece faz farkı
olan ve doğru yönde sıralanan üç bileşenli dengeli vektör grubunu,

oo) Reaktör: Bağlı bulunduğu hat, transformatör veya baradan reaktif güç çeken ve ge-
rilim düşürmek için kullanılan sargıyı,

öö) Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla
tüketimi bulunduğu veya iletim sistemine doğrudan bağlı olduğu veya organize sanayi bölgesi
tüzel kişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

pp) Sıfır bileşen: Dengesiz bir elektrik sisteminde akım veya gerilim fazlarındaki den-
gesizliği ifade etmek için kullanılan pozitif, negatif ve sıfır bileşenlerden sıfır faz sırasına sahip
olan ve birbirine eşit üç vektörden her birini,

rr) Sıfır faz sırası: Dengesiz bir elektrik sisteminde akım veya gerilim fazlarındaki den-
gesizliği ifade etmek için kullanılan birbirlerine eşit üç vektörü,
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ss) Sistemin oturması: Elektrik sisteminin tamamen veya kısmen istem dışı enerjisiz
kalmasını,

şş) Talep: Tüketilecek aktif ve reaktif güç miktarını,
tt) Talep kontrolü: MYTM ve/veya bölgesel yük tevzi merkezleri veya dağıtım şirketi

tarafından arz-talep dengesini sağlamak amacıyla talep üzerinde uygulanacak yöntemleri,
uu) Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara

dair hizmetlere ilişkin fiyatları, hükümleri ve şartları içeren düzenlemeleri,
üü) Tasarlanmış asgari çıkış seviyesi: Sistem frekansının 50.5 Hz üzerinde olması ve

ünite veya bloğun, yüksek frekans kontrolü kapasitesinin kalmaması durumunda aktif çıkış
gücünü,

vv) Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri ile tedarik
lisansına sahip şirketi,

yy) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
zz) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,
aaa) Toparlanma yeteneği: Sistem oturması durumunda bir üretim tesisinin en az bir

ünitesinin TEİAŞ’ın talimatı doğrultusunda, harici besleme olmaksızın kendi imkanları ile dev-
reye girmesini ve sistemin bir bölümünü enerjilendirebilmesini,

bbb) Toplam harmonik bozulma: Alternatif akım veya gerilimdeki harmoniklerin etkin
değerleri kareleri toplamının karekökünün, ana bileşenin etkin değerine oranı olan ve dalga
şeklindeki bozulmayı ifade eden değeri,

ccc) Topraklama: Tesis ve/veya teçhizatın kesici ve ayırıcılar yardımı ile elektriğinin
her yönden kesilmesinin ardından iletkenlerinin toprağa kısa devre edilerek geriliminin sıfır-
lanmasını,

ççç) Tüketici: Elektriği kendi kullanımı için alan kişiyi,
ddd) Uluslararası Standardlar: Elektrik sistemi tesis ve/veya teçhizatı için geliştirilen,

onaylanan ve kullanılan uluslararası tasarım, tesis, imalat ve performans standardlarını,
eee) Ünite: Bağımsız olarak yük alabilen ve yük atabilen her bir üretim grubunu, kom-

bine çevrim santralları için her bir gaz türbin ve jeneratörü ile gaz türbin ve jeneratörüne bağlı
çalışacak buhar türbin ve jeneratörünün payını,

fff) Üretim: Enerji kaynaklarının, üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülme-
sini,

ggg) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler: Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve bağlı
ortaklıkları, Elektrik Üretim Anonim Şirketinin yeniden yapılandırılmasıyla oluşan diğer kamu
üretim şirketleri ile özel sektör üretim şirketlerini,

ğğğ) Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri,
hhh) Yan hizmetler:  İletim sistemine veya dağıtım sistemine bağlı ilgili tüzel kişilerce

sağlanan, iletim veya dağıtım sisteminin güvenilir şekilde işletimini ve elektriğin gerekli kalite
koşullarında hizmete sunulmasını sağlamak üzere ilgili yönetmelikte ayrıntılı olarak tanımlanan
hizmetleri,

ııı) Yatırım planı: Kurul tarafından onaylanan talep tahminleri doğrultusunda dağıtım
şirketinin, mevcut dağıtım sisteminde yapacağı iyileştirme ve güçlendirme yatırımları ile da-
ğıtım sisteminin genişlemesine ilişkin yeni yatırımlar için 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ve ilgili tebliğleri uya-
rınca yapılan gelir/tarife düzenlemesi çerçevesinde Kurum tarafından onaylanan planı,

iii) YG: Etkin şiddeti 1000 Voltun üzerinde olan gerilimi,
ifade eder.
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İKİNCİ KISIM
Dağıtım Sistemine Bağlantı

BİRİNCİ BÖLÜM
Üretim Faaliyeti Gösteren Tüzel Kişiler Dışındaki Kullanıcılar

İçin Bağlantı Esasları
Bağlantı başvurusu
MADDE 5 – (1) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler dışındaki kullanıcılar, dağıtım

sistemine bağlantı başvurularını, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeli-
ğinde belirtilen esaslar çerçevesinde yaparlar.

(2) Kullanıcılar tarafından yapılan bağlantı başvurularında; başvurunun niteliğine göre
motor ve elektrojen gruplarının sayısı ve güçleri, elektrikli taşıtların şarj edilebilmesi için ku-
rulacak hızlı, orta hızlı ve yavaş şarj ünitelerinin sayısı ve güçleri, aydınlatma ve ısıtma tesisatı
ve güçleri, koruma sistemleri gibi diğer tesis ve/veya teçhizatla ilgili teknik özellikleri de içeren
elektrik projesi dağıtım şirketine sunulur. Dağıtım şirketi sunulan proje çerçevesinde kullanı-
cıdan gerekli olan ilave bilgileri de talep edebilir.

(3) Kullanıcı tarafından sunulan elektrik projesi ve diğer bilgiler, dağıtım şirketi tara-
fından sadece söz konusu bağlantı faaliyetleri için kullanılabilir.

Bağlantı başvurularının değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Bağlantı başvuruları; Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım

Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
(2) Dağıtım şirketi; bölgedeki yük karakteristiğine göre, kullanıcının hangi gerilim se-

viyesinden sisteme bağlanacağının belirlenmesinde ve kullanıcı bağlantılarının tesis ve tahsis
edilmesi veya değiştirilmesi yönündeki taleplerinin karşılanmasında eşit taraflar arasında ayrım
gözetmeksizin hareket eder.

(3) Dağıtım şirketi; kullanıcı bağlantı noktasının veya kullanıcının işletme usullerinin
diğer kullanıcılar üzerinde olumsuz etkiler yaratma olasılığının tespit edildiği durumlarda, kul-
lanıcıdan alternatif bir gerilim seviyesinden bağlanmasını veya söz konusu olumsuz etkiyi or-
tadan kaldıracak çözümler uygulamasını talep edebilir.

(4) Dağıtım şirketi ile TEİAŞ arasında yapılan bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaş-
masında yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen belli bir gücün üzerindeki yeni veya ilave
bağlantı başvuruları kapsamındaki enerji talep ve tahsislerinin değerlendirilmesinde dağıtım
şirketi TEİAŞ ile gerekli koordinasyonu sağlar.

Bağlantı anlaşması ve bağlantının tesisi
MADDE 7 – (1) Dağıtım şirketi ile kullanıcı arasındaki bağlantı anlaşması Elektrik Pi-

yasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde imzalanır ve anlaşma
hükümlerine göre bağlantı tesis edilir.

Sisteme fiziki irtibat
MADDE 8 – (1) Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma yapıldığının dağıtım

şirketine tevsikini takiben bağlantı anlaşması hükümleri çerçevesinde sisteme bağlantı yapılır.
(2) Dağıtım şirketi, bağlantının yapılmasından önce bağlantı anlaşması kapsamında be-

lirlenmiş kontrol ve testleri yapar. Kontrol ve testler ile açma/kapama işlemleri kullanıcı ve
gerekli hallerde TEİAŞ ile koordinasyon yapılarak gerçekleştirilir. Sonuçların uygun olması
halinde sisteme bağlantı yapılır ve bağlantılarla ilgili her türlü devreye alma işlemi ilgili mev-
zuat uyarınca gerçekleştirilir.

(3) Kullanıcının, mevcut tesisinde ve/veya teçhizatında dağıtım sistemini etkileyecek
bir işlem veya değişiklik yapması gerektiğinde, ilgili dağıtım şirketinin onayını alacağı bağlantı
ve/veya sistem kullanım anlaşmalarında yer alır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Üretim Faaliyeti Gösteren Tüzel Kişiler İçin Bağlantı Esasları

Bağlantı başvurusu ve değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Tüzel kişi tarafından Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım

Yönetmeliği uyarınca lisans başvurusu kapsamında talep edilen bağlantı noktasının dağıtım
şirketi tarafından uygun görülmesi veya dağıtım şirketinin alternatif bağlantı noktası teklifinin
tüzel kişi tarafından kabul edilmesi durumunda, tüzel kişiye lisansının verilmesini takiben,
bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmasına esas olmak üzere, Ek-1'de yer alan veriler ile
dağıtım sistemine bağlanacak tesis ve/veya teçhizata ilişkin bilgiler tüzel kişi tarafından dağıtım
şirketine sunulur.

Uyum ve testler
MADDE 10 – (1) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi; dağıtım sistemine bağlanacak

tesis ve/veya teçhizatının, sistemdeki tesis ve/veya teçhizata, bu Yönetmeliğe, bağlantı ve/veya
sistem kullanım anlaşmaları ile 27/12/2008 tarihli ve 27093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğine uygun olduğunu aşağıdaki usul ve esaslar çer-
çevesinde dağıtım şirketine bildirir.

a) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi; tesis ve/veya teçhizatına ait imalat testi veya ser-
tifikaları içerecek şekilde gerekli tüm teknik verilerin ve parametrelerin yer aldığı bir uyum
raporu taslağını ünitenin servise alınması ve senkronizasyonundan en az üç ay önce hazırlar.

b) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi; dağıtım şirketi ile mutabık kaldığı bir test prog-
ramı ve takvimi çerçevesinde, otomatik gerilim ve hız regülatörleri, diğer kontrol ve iletişim
sistemleri üzerinde yapılacak servise alma testlerinin bir parçası olan açık ve yüklü devre ve
fonksiyon testlerini TEİAŞ’ın bilgisi dahilinde dağıtım şirketinin gözetimi altında yapar.

c) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi; testlerden elde edilen sonuçları ve kontrol sistemi
parametrelerinin son ayarlarını içeren bir nihai uyum raporu hazırlar.

Sisteme bağlantı onayı
MADDE 11 – (1) Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması çerçevesinde üretim faa-

liyeti gösteren tüzel kişi tarafından hazırlanan nihai uyum raporunun dağıtım şirketine sunul-
duğu tarihten itibaren otuz gün içerisinde dağıtım şirketi, üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin
bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması gerekliliklerini yerine getirip getirmediği hakkın-
daki değerlendirmesini tamamlayarak üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiye bildirir.

(2) Dağıtım şirketinin değerlendirme yazısında; üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin
yükümlülüklerini yerine getirdiğinin tespiti halinde, dağıtım sistemine fiziki bağlantının yapı-
lacağı tarih de üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiye bildirilir. Değerlendirme yazısı kapsamında
bağlantıya onay verilmediği takdirde, buna esas olan gerekçeler üretim faaliyeti gösteren tüzel
kişiye bildirilir ve eksikliklerin giderilmesi için ek süre verilir.

(3) Dağıtım şirketi; dağıtım sistemine bağlı olarak üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiye
ait, tesis ve/veya teçhizatın çalışmasını izleme hakkına sahiptir.

(4) Dağıtım sistemine bağlı bir tesis ve/veya teçhizat üzerinde ve/veya bunların ayar-
larında herhangi bir değişiklik teklifi, dağıtım sisteminin bütünlüğü ve diğer kullanıcıların tesis
ve/veya teçhizatı üzerindeki etkilerinin incelenebilmesi için üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi
tarafından yeterli bir süre önceden dağıtım şirketine bildirilir. Dağıtım şirketi, dağıtım siste-
minin bütünlüğünü olumsuz yönde etkileme ihtimali olan değişikliklerin yapılmasını kabul et-
meyebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üretim Tesislerinin Tasarım ve Performans Şartları

Üretim tesislerinin tasarım ve performans esasları
MADDE 12 – (1) Üretim tesislerine ilişkin tasarım ve performans şartları, TEİAŞ’ın

bir dağıtım barasına veya dağıtım sistemine bağlı ünitelerin uyması gereken teknik ve tasarım
kriterlerini kapsar.

Üretim tesislerinin performans şartları
MADDE 13 – (1) Üniteler, aşırı ikazlı olarak 0.85 ve düşük ikazlı olarak 0.95 güç fak-

törleri arasında nominal güç çıkışını sağlayacak kapasitede olur.
(2) Ünitenin kısa devre oranı; termik ve kombine çevrim gaz türbin üniteler için 0.5,

kurulu gücü 10 MW ve altındaki hidroelektrik üniteler için 0.75 ve 10 MW’ın üzerindeki hid-
roelektrik üniteler için ise 1.0’dan küçük olamaz.

(3) Senkron kompansatör olarak çalışan üniteler sıfır güç faktörü ile çalışabilecek, ter-
mik üniteler, aşırı ikaz ile çalıştırıldığında nominal güçlerinin % 75 ine kadar reaktif güç ve-
rebilecek, düşük ikaz ile çalıştırıldığında ise % 30’una kadar reaktif güç tüketebilecek, hidro-
elektrik üniteler, aşırı ikaz ile çalıştırıldığında nominal gücünün % 75’ine kadar reaktif güç ve-
rebilecek, düşük ikaz ile çalıştırıldığında ise % 60’ına kadar reaktif güç tüketebilecek kapasitede
olur. Bu kapasite değerlerine bağlantı anlaşmasında yer verilir. Dağıtım şirketi; kullanıcılar
arasında herhangi bir ayrım gözetmeksizin TEİAŞ ile de koordinasyon yaparak bu kapasitelerin
değiştirilmesine izin verebilir.

(4) Ünite;
a) 50.5-49.5 Hz aralığındaki sistem frekans değişimleri için sabit nominal aktif güç çı-

kışı verebilecek,
b) 49.5-47.5 Hz aralığındaki sistem frekans değişimleri için ise, Ek-2’deki doğrusal ka-

rakteristikteki değerlerden daha yüksek aktif güç çıkışı verebilecek,
kapasitede olur.
(5) Normal işletme koşullarında, ünitenin aktif güç çıkışının, gerilim değişimlerinden

etkilenmemesi gerekir. Bu durumda ünitenin reaktif güç çıkışının ± % 5 gerilim değişim aralığı
içinde tümüyle emreamade olması gerekir.

Jeneratör kontrol düzenekleri
MADDE 14 – (1) Her ünite; bağlı olduğu sisteme verdiği aktif ve reaktif gücün sürekli

modülasyonu ile gerilim ve 22/1/2003 tarihli ve 25001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği çerçevesinde frekans kontrolüne katkıda bulunabilecek
şekilde tasarımlanmış kontrol düzeneklerine sahip olur.

(2) Yan hizmetler kapsamında frekans kontrolüne iştirak edecek üniteler frekans kont-
rolü yapan, hızlı cevap veren, orantılı bir hız regülatörü veya ünite yük kontrolörü veya denk
bir kontrol cihazına sahip olur.

(3) Frekans kontrolüne iştirak edecek ünitelerin hız regülatörleri; uluslararası enterkon-
neksiyon şartında yer alan kuralları sağlayacak standardlara, bu standardların mevcut olmadığı
durumlarda ise, Avrupa Birliği içinde frekans kontrol sisteminin tasarım veya tadilat standard-
larına uygun olarak tasarlanır ve çalıştırılır.

(4) Primer ve/veya sekonder frekans kontrolüne katılacak ünitelerin ENTSO-E dokü-
manlarında yer alan şartları yerine getirmeleri gerekir. Primer frekans konusunda ENTSO-E
dokümanlarında yer alan standardlar ile uyum talep edildiğinde hız regülatörünün ölü bandı
0’(sıfır)a ayarlanabilmelidir.
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(5) Hız regülatörleri için kullanılan standardlar;
a) Bağlantı anlaşması başvurusunda veya,
b) Bağlantı anlaşmasının değiştirilmesi için yapılan başvuruda veya,
c) Hız regülatörü üzerinde yapılacak tadilattan önce mümkün olan en kısa sürede,
dağıtım şirketine ve TEİAŞ’a bildirilir.
(6) Hız regülatörü aşağıdaki asgari şartları sağlar.
a) Hız regülatörü, diğer kontrol cihazları ile koordineli bir şekilde çalışma aralığı içinde

ünitenin aktif güç çıkışını sabit tutacak şekilde kontrol eder.
b) Hız regülatörü, ünitenin bağlı olduğu kısmın izole bir ada şeklinde sistemden ayrıl-

ması fakat ünitenin talebi beslemeye devam etmesi durumunda, frekansını mümkün olduğunca
47.5-52.5 Hz aralığında tutabilmelidir. Ancak, bu durum çıkış gücünün ünitenin tasarlanmış
asgari çıkış seviyesinin altına düşmesine yol açamaz.

c) Hız regülatörü; Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde tanımlanan hız düşümü
değerleri ile çalışacak şekilde ayarlanır.

(7) Hız regülatörü için belirlenen asgari şartlar, başka parametrelere dayanan yan hiz-
metlerin TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi ile kullanıcı arasında müzakere edilmesine engel ola-
maz.

(8) TEİAŞ tarafından, Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği kapsamında se-
konder frekans kontrolü için seçilen ünitelere, MYTM otomatik üretim kontrol sistemi tara-
fından gönderilecek sinyalleri alan ve işleyen teçhizat, bağlantı anlaşmasındaki şartlara uygun
olarak kullanıcı tarafından tesis edilir.

(9) Ünitenin gerilimini sabit tutan otomatik ikaz kontrol sistemi ve gerilim regülatörü
ile ilgili olarak;

a) İkaz kontrol teçhizatı ve güç sistemi dengeleyicileri için teknik bilgiler ayrıntılı olarak
bağlantı anlaşmasında belirtilir.

b) Sistem kararlılığına ve çalışma aralığında ikaz akımı sınırlarına uygun olarak ünitenin
reaktif güç çıkışını sınırlayan reaktif güç sınırlayıcıları bağlantı anlaşmasında belirtildiği şek-
liyle tesis edilir ve ayarlanır.

c) Gerilim kontrolüne ilişkin olarak, sabit reaktif güç çıkışı kontrol modları ve sabit
güç faktörü kontrol modları da dahil olmak üzere, diğer kontrol teçhizatı bağlantı anlaşmasında
belirtilir.

ç) İkaz kontrol sistemi, ünite gücünün sıfırdan tam yüke kadar yavaş yavaş arttırılması
durumunda, çıkış geriliminin önceden saptanan nominal değerinden % 0.5 ten daha fazla de-
ğişmemesini sağlayabilecek hassasiyette olur.

d) Ünitenin büyük bir gerilim değişimine maruz kalması durumunda, çıkışı otomatik
gerilim regülatörü tarafından kontrol edilen ikaz kontrol sistemi, jeneratör ikaz sargısının alt
ve üst gerilim sınırlarına 50 milisaniyeyi geçmeyecek kadar kısa bir süre içinde ulaşabilmelidir.

e) Ünitenin, sistemde ortaya çıkabilecek 0-5 Hz arasındaki düşük frekanslı elektrome-
kanik salınımlarına karşı otomatik gerilim regülatöründe elektriksel sönümleme sağlama özel-
liğine sahip bir güç sistemi dengeleyicisi bulunur. Güç sistemi dengeleyicisinin ayarları dağıtım
şirketi ile kullanıcı tarafından birlikte yapılır.

(10) Ünitelerin devreye alınması veya çıkarılması işlemleri, sistemde aşırı yüklenme
ve gerilim dalgalanmalarına yol açmadan gerçekleştirilir.

(11) Ünitelerin TEİAŞ’ın dağıtım barası veya dağıtım sistemi ile senkronize olması için
gerekli şartlar bağlantı anlaşmasında yer alır, senkronizasyon işlemleri MYTM ve/veya bölgesel
yük tevzi merkezlerinin talimatları doğrultusunda gerçekleştirilir.
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Ünite frekans hassasiyeti
MADDE 15 – (1) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi, ünitelerini 47.5-52.5 Hz aralığı

dışındaki frekanslardan doğabilecek zararlara karşı korumakla yükümlüdür. Bu aralık dışındaki
frekanslarda teçhizatın, tesisin ve/veya personelin güvenliği için ünitenin sistem ile bağlantısını
kesme ve diğer her türlü tedbirin alınması hususundaki yükümlülükler üretim faaliyeti gösteren
tüzel kişiye aittir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Projelendirme ve Tesis Tasarım Esasları

Projelendirme ve tasarımlandırmada dikkate alınacak hususlar
MADDE 16 – (1) Dağıtım tesis ve/veya teçhizatı ile dağıtım sistemine bağlanacak tesis

ve/veya teçhizatın; projelendirme, tasarımlandırma, test ve montaj işlemleri ilgili mevzuat,
TSE, CENELEC, IEC, ve ilgili standardlar uyarınca yapılır. Projelendirme ve tasarımlandırma
açısından gerekli sistem bilgileri, talep edilmesi halinde dağıtım şirketi tarafından kullanıcıya
verilir.

(2) Dağıtım şirketi ve/veya kullanıcı, projelendirme ve tasarımlandırma işlemlerinde
aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür.

a) Dağıtım sistemine yapılacak bağlantılara ilişkin projelerin hazırlanmasında can ve
mal emniyetinin sağlanması esas olup; projelendirme ve tasarımlandırmada, tesis ve/veya teç-
hizatın kısa devre akımına dayanma ve kısa devre akımını kesme kapasiteleri, izolasyon sevi-
yeleri ve aşırı yüklenme durumları gibi hususların dikkate alınması zorunludur.

b) Dağıtım sistemine bağlanacak tesis ve/veya teçhizatın, Elektrik Piyasası Şebeke Yö-
netmeliğinde belirlenen gerilim ve frekans şartlarına göre projelendirilmesi ve tasarımlandı-
rılması ve bu Yönetmelikte belirlenen çalışma sınırları içinde güvenli bir şekilde işletilmesi
kullanıcının sorumluluğundadır.

c) Dağıtım sisteminde yapılan her türlü bağlantı ve genişleme; gerilim kontrolünü olum-
suz yönde etkilemeyecek şekilde projelendirilir.

ç) Dağıtım sistemi tesis ve/veya teçhizatının topraklanması ile koruyucu çoklu toprak-
lama, TSE ve uluslararası standardlarda yer alan hükümler kapsamında, ilgili mevzuat uyarınca
"dokunma ve adım" gerilimini güvenli düzeyde tutacak ve dönen akımları azaltacak şekilde
yapılır. Dağıtım sisteminde gerçekleştirilecek her türlü topraklama, ancak dağıtım şirketi yet-
kililerinin denetiminde gerçekleştirilir. Kullanıcıya ait tesis ve/veya teçhizatın birden fazla
enerji kaynağından beslenmesi durumunda kullanıcı; topraklanmış nötr noktaları arasında, top-
rak akımlarının oluşmasını önlemekle veya oluştuğu takdirde bu akımların can ve mal emniyeti
bakımından olumsuz etkilerini sınırlamaya yönelik önlemleri almakla yükümlüdür,

d) Kullanıcı tesislerinde, dağıtım sistemi ile koruma koordinasyonunun sağlanabilmesi
için yük karakteristiklerine uygun, bağlantı kesme hızı ve seçiciliği ayarlanabilen koruma teç-
hizatı kullanılır. Kullanıcı mülkiyetindeki tesis ve/veya teçhizata ait koruma donanımının se-
çiciliğinin, dağıtım sisteminde yer alan tesis ve/veya teçhizatın koruması ile uyumlu olması
esastır. Kullanıcı; tesis ve/veya teçhizatına ait koruma sistemi için yaptığı projelendirme ve ta-
sarımlandırmada aşağıdaki hususları dikkate alır.

1) Tesis ve/veya teçhizatı koruyacak teçhizatın açma süre ve akımlarının TEİAŞ ve da-
ğıtım şirketi tarafından belirlenen süre ve akımların altında olması.

2) TEİAŞ’ın dağıtım barasında ve dağıtım sisteminde otomatik tekrar kapama veya ka-
demeli açma/kapama işlemlerinin yapılabileceği.

3) Tesis, teçhizat ve personelin dağıtım sistemindeki kısa devre olaylarına karşı etki-
lenmesini önleyecek bir şekilde işletilmesi.
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(3) Kullanıcı mülkiyeti sınırları içindeki koruma sistemlerinin işletme zamanları, seçi-
cilikleri, açma kapasiteleri ve hassasiyetleri gibi hususlar bağlantı ve/veya sistem kullanım an-
laşmaları kapsamında düzenlenir. Kullanıcı yük karakteristiğinin ek koruma gerektirmesi du-
rumunda, TEİAŞ ve dağıtım şirketi, gerekli koruma teçhizatının ilgili standardlara göre kulla-
nıcı tarafından kurulmasını talep eder. Kullanıcı, dağıtım şirketinin onayı olmaksızın, kendi
mülkiyet sınırları içinde de olsa, kısa devre akımlarını sınırlayıcı teçhizat tesis edemez. Kulla-
nıcı, kendi mülkiyet sınırları içinde tesis edilmiş koruma teçhizatının güvenli şekilde işletil-
mesinden sorumludur.

(4) Kullanıcı; TEİAŞ ve dağıtım şirketinden gerekli onayları almak kaydıyla, dağıtım
şirketi ile arasında sistem özelliklerine uygun bir veri iletişim sistemi kurabilir.

Kullanıcı mülkiyetindeki tesis veya teçhizat
MADDE 17 – (1) Kullanıcı mülkiyetindeki tesis ve/veya teçhizat, 16 ncı maddede yer

alan kriterlere uygun olarak projelendirilir ve tesis edilir
Kompanzasyon sistemleri
MADDE 18 – (1) Dağıtım şirketi ve kullanıcı, mevzuat hükümleri uyarınca tesislerinde

uygun kompanzasyon tesislerini kurmakla yükümlüdür.
(2) Kullanıcılar tarafından yapılacak her türlü kompanzasyon ve/veya reaktör uygula-

maları dağıtım şirketinin onayı ile gerçekleştirilebilir.
(3) Dağıtım şirketi, bir kompanzasyon tesisini;
a) Kontrol ve açma/kapama donanımının, kompanzasyon için uygun akım kapasitesine

sahip olması,
b) Dağıtım sisteminin ve diğer kullanıcıların işletme şartlarını olumsuz yönde etkile-

memesi,
yönlerinden inceleyerek onaylar.
(4) Kompanzasyon tesisinin dağıtım şirketi tarafından onaylanmış ve devreye alınmış

olması; tesislerde sonradan ortaya çıkabilecek rezonans, harmonik bozulma, gerilim yükselmesi
gibi hizmet kalitesini bozan durumların giderilmesi hususundaki kullanıcı sorumluluğunu or-
tadan kaldırmaz.

Bağlantı noktasındaki kısa devre gücü
MADDE 19 – (1) Kullanıcının bağlantı noktasındaki tesis ve/veya teçhizatının kısa

devre dayanım güçleri, dağıtım sisteminin bağlantı noktasındaki kısa devre gücünden daha dü-
şük olamaz. AG seviyesinden yapılan bağlantılarda, koruma teçhizatının kısa devre dayanım
güçlerinin seçiminde, hatlardaki olası gerilim düşümü de göz önüne alınır.

(2) Dağıtım şirketi, sistemini projelendirirken, kullanıcı teçhizatından dolayı kısa devre
seviyesinde meydana gelebilecek artışları dikkate alır. Söz konusu değerlendirmelerin yapıla-
bilmesi için bağlantı noktasındaki tahmini kısa devre seviyesi ile reaktans/rezistans oranı ta-
raflar arasında belirlenir.

Uzaktan ölçme ve kontrol
MADDE 20 – (1) İlgili dağıtım şirketinin gelir/tarife düzenlemesi çerçevesinde onay-

lanarak yatırım planında yer alması halinde, dağıtım sistemine ait uzaktan ölçme ve/veya kont-
rol sistemleri dağıtım şirketi tarafından kurulur ve işletilir.

(2) Taraflar arasında anlaşmaya varılması halinde, kullanıcıya ait açma/kapama teçhizatı
da ilgili dağıtım şirketi tarafından kontrol edilebilir ve işletilebilir. Mülkiyeti kullanıcıya ait
olan bu tesis ve/veya teçhizat için gerekli kontrol ara yüzünün temin edilmesi kullanıcının so-
rumluluğundadır.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Dağıtım Sistemi Planlaması

Dağıtım şirketinin yükümlülüğü
MADDE 21 – (1) Dağıtım şirketi; lisansı kapsamındaki dağıtım bölgesinde elektriğin

dağıtım sistemine girişinden tüketim noktalarına iletilmesine kadar olan tüm aşamalarda, enerji
akışının gerçek zamanlı olarak izlenmesi, sisteme ilişkin ihbarların alınması ve sonuçlandırıl-
ması ve koruyucu bakım onarım hizmetlerinin planlanması ile uygulanması konularında gerekli
iletişim alt yapısını kurmakla yükümlüdür.

(2) Dağıtım şirketi, 4/4/2006 tarihli ve 26129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca talep tahminlerini
hazırlamakla yükümlüdür. Talep tahminleri doğrultusunda yatırım planını hazırlar.

Planlama esasları
MADDE 22 – (1) Dağıtım sistemi yatırım planı, aşağıdaki esaslar dikkate alınarak

planlanır.
a) Talep tahminleri esas alınmak suretiyle talebin karşılanması.
b) Teknolojik gelişmelere ve talepteki değişimlere karşı esneklik.
c) Hizmetin kalitesi.
ç) Düşük maliyetle yüksek hizmet kalitesinin sağlanması.
d) Teknik kayıp, kaçak ve bedelsiz tüketim oranları.
e) İletim sistemi yatırım planı ile eşgüdümün sağlanması.
Plan dönemi
MADDE 23 – (1) Dağıtım şirketi tarafından hazırlanarak Kurul tarafından onaylanan

yatırım planı, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ve ilgili tebliğleri çerçevesinde yürürlüğe
konulan uygulama dönemi süresi için uygulanır.

Sistem veri tabanı ve güncellenmesi
MADDE 24 – (1) Dağıtım şirketi, dağıtım bölgesindeki tüm tesis ve/veya teçhizatı gös-

teren bir veri tabanı oluşturur ve yatırımlara ilişkin birim maliyetleri güncelleyerek bu veri ta-
banına kaydeder. Bu bilgi ve belgeler talep edildiği takdirde, rapor halinde Kuruma sunulur.

BEŞİNCİ KISIM
Dağıtım Sisteminin İşletilmesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Kullanıcı Faaliyetlerinin İzlenmesi

İzleme
MADDE 25 – (1) Dağıtım şirketi, kullanıcı faaliyetlerini ilgili mevzuata uygunluk açı-

sından izleme hakkına sahiptir. Dağıtım şirketi tarafından yürütülen izleme sonucunda, kullanıcı
faaliyetlerinde bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları hükümlerine aykırı bir durumun
tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kullanıcıya gerekli tedbirler
uygulanır.

Hizmet kalitesine ilişkin şikayetlerin izlenmesi
MADDE 26 – (1) Hizmet kalitesine ilişkin şikayetlerle ilgili olarak dağıtım şirketi ta-

rafından ilgili kullanıcıların bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları çerçevesinde aşağı-
daki işlemler yürütülür.

a) Dağıtım şirketi, dağıtım sisteminin çeşitli noktalarında, hizmet kalitesine ilişkin iz-
leme faaliyeti yürütür. Periyodik ve/veya talebe bağlı olarak yürütülen izleme faaliyetlerine il-
gili kullanıcıların temsilcileri de katılabilir.
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b) Dağıtım şirketi tarafından izleme faaliyeti kapsamında yapılan ölçüm ve testler so-
nucunda, bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarında yer alan teknik şart ve kriterlerin
ihlal edilmiş olduğunun tespit edilmesi halinde, sonuçlar ve alınması gereken tedbirler husu-
sunda ilgili kullanıcılar dağıtım şirketi tarafından yazılı olarak bilgilendirilir.

c) Taraflardan birinin izleme faaliyeti kapsamında yapılan ölçüm ve testlerin tekrarlan-
masını talep etmesi halinde ölçüm ve testler tekrarlanır. Tekrarlanan ölçüm ve testlere ilgili
kullanıcıların temsilcileri katılabilir. Tekrarlanan ölçüm ve testler sonucunda da, bağlantı ve/veya
sistem kullanım anlaşmalarında yer alan teknik şart ve kriterlerin ihlal edilmiş olduğunun tespit
edilmesi halinde, kusurlu taraf bu durumun gecikmeksizin ortadan kaldırılmasından sorumlu-
dur. Tekrarlanan ölçüm ve testlerin masrafları talep sahibi tarafından karşılanır.

ç) İlgili kullanıcılar, kusurlu durumlarını, dağıtım şirketi tarafından yapılan yazılı bil-
dirim tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde ortadan kaldırır. Bu süre, dağıtım şirketi
tarafından kusurun niteliğine bağlı olarak uzatılabilir. Öngörülen süre zarfında kusurun ortadan
kaldırılmaması halinde, ilgili kullanıcılara ait tesislerin dağıtım sistemi ile olan bağlantısı kesilir.

Bağlantı gücünün aşılmasına ilişkin izleme faaliyeti
MADDE 27 – (1) Kullanıcı; bağlantı anlaşmasında yer alan güç sınırını aşamaz. Da-

ğıtım şirketi; kullanıcının bağlantı noktasındaki aktif ve reaktif güçlerin, bağlantı anlaşmasında
yer alan sınırlar içinde kalıp kalmadığını izleme hakkına sahiptir. Bağlantı güç sınırlarını aşan
kullanıcıya, dağıtım şirketi tarafından Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği hü-
kümleri çerçevesinde bağlantı anlaşmasında düzenlenmiş bulunan yaptırımlar uygulanır.

(2) Kullanıcı; masrafları kendisine ait olmak kaydıyla güç ölçümünün tekrarlanmasını
talep edebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Talep Kontrolü

Talep kontrolü esasları
MADDE 28 – (1) Sistem frekansını, Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde belirtilen

frekans aralığında tutmak için üretim kapasitesinin yetersiz olması durumunda, TEİAŞ koor-
dinasyonunda dağıtım şirketi tarafından aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde talep kontrolü
uygulanır.

a) Dağıtım şirketi tarafından yapılan talep kontrolü.
b) TEİAŞ tarafından iletim sisteminin geriliminin düşürülmesi.
c) Frekans röleleri ile yükün otomatik olarak kesilmesi.
(2) Dağıtım şirketleri; TEİAŞ tarafından, kullanıcıların görüşü alınarak hazırlanan talep

kontrolü prosedürüne uymakla yükümlüdür.
Dağıtım şirketi tarafından yapılan talep kontrolü
MADDE 29 – (1) Dağıtım şirketi, TEİAŞ ile yaptığı anlaşma çerçevesinde kendi talep

kontrolünü yapabilir. Bu kapsamdaki dağıtım şirketlerine, TEİAŞ tarafından ayrıca talep kont-
rolü uygulanmaz.

(2) Talep, dağıtım şirketinin kabul etmesi halinde talep kesilmesine gerek kalmaksızın
TEİAŞ tarafından sistem gerilimi düşürülerek de azaltılabilir.

a) Planlı dönüşümlü talep kontrolü: Sistemin tamamında veya önemli bir kısmında arzın
talebi karşılayamama durumunun devam etmesi halinde mevcut arz, eşit taraflar arasında ayrım
gözetmeksizin dağıtım şirketi tarafından tüketiciler arasında paylaştırılır. Bu paylaşım, tüketi-
cilerin taleplerinin kesilmesini içeren bir program çerçevesinde TEİAŞ koordinasyonunda dö-
nüşümlü olarak yapılır.

b) Acil talep kontrolü: Sistemin tamamında veya önemli bir kısmında, arz talep denge-
sinin arz tarafında beklenmeyen bir eksiklik, iletim veya dağıtım kısıtları nedeniyle, daha yay-
gın olarak yük atılmasını veya sistemin kabul edilemez derecede düşük gerilim ve frekans se-
viyelerinde işletilmesini önlemek için el ile acil talep kontrolü uygulanır. Bu talep kontrolü,
TEİAŞ veya dağıtım şirketi tarafından önceden hazırlanan bir program dahilinde uygulanabilir.
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Talebin düşük frekans rölesi ile kesilmesi
MADDE 30 – (1) Düşük frekans röleleri ile talebin otomatik olarak kesilmesi, kısa dö-

nemli bir arz talep dengesizliğini ortadan kaldırmak için yapılır. Sistem frekansının önceden
belirlenen değerlere düşmesi durumunda talep, düşük frekans röleleri ile otomatik olarak kesilir.
Sistemdeki 49.0, 48.8, 48.6, 48.4 Hz olarak belirlenmiş frekans kademeleri için TEİAŞ eşit ta-
raflar arasında ayrım gözetmeksizin yıl içinde belli aralıklarla rotasyon yapar.

Talep kontrolünden kullanıcıların haberdar edilmesi
MADDE 31 – (1) Talep kontrolünden etkilenmesi muhtemel taraflar, dağıtım şirketi

tarafından bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarında yer alan usul ve esaslar çerçeve-
sinde mümkün olduğu takdirde önceden haberdar edilir. Kullanıcının talep kontrolü uygula-
malarına ilişkin hak ve yükümlülükleri bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları kapsa-
mında düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşletme İletişimi

İşletme iletişimi
MADDE 32 – (1) Dağıtım şirketi ve kullanıcılar; aşağıdaki yöntem ve usullere göre,

işletme faaliyetleri ve olaylara ilişkin bilgileri birbirlerine iletir.
a) Sistemin işletilmesiyle ilgili olarak dağıtım şirketi tarafından yürütülen planlı bir

faaliyetin, kullanıcının tesisini veya sistemini öngörülenden farklı şekilde işletmesini gerek-
tirmesi durumunda, kullanıcı dağıtım şirketi tarafından gecikmeden haberdar edilir.

b) Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen; kullanıcının sistemi veya tesisini işletmesiyle
ilgili planlı bir faaliyetin, dağıtım sisteminin öngörülenden farklı bir şekilde işletilmesini ge-
rektirmesi durumunda, dağıtım şirketi, kullanıcı tarafından gecikmeden haberdar edilir. Dağıtım
şirketi ise bu durumdan etkilenebilecek diğer kullanıcılara bildirimde bulunur.

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlardan birinin meydana gelmesi halinde, buna
ilişkin muhtemel riskler ve sonuçları taraflarca yapılan bildirimlerde ayrıntılı olarak yer alır.
Bu bildirimler, bildirimde bulunulan tarafa riskin değerlendirilebilmesi ve bundan kaynaklanan
problemlerin çözülebilmesi için yeterli süre tanıyacak şekilde gönderilir.

ç) Sistemde; personel hatası ve/veya teçhizatın hatalı çalışmasından dolayı ortaya çıkan
arıza, hatalı işletme gibi plan dışı olaylara veya normal işletme şartlarından ayrılmaya yol açan
herhangi bir olaya ilişkin bildirimler yazılı bildirim yapılması için yeterli zamanın olmadığı
hallerde; olayın meydana gelmesinin ardından otuz dakika içinde sözlü olarak yapılır. Daha
sonra, faks, e-posta veya posta yoluyla yazılı olarak teyit edilir.

Önemli olaylar ve bildirim yükümlülüğü
MADDE 33 – (1) Sistem gerilim ve frekansının normal işletme sınırlarının dışına çık-

ması, dağıtım sistemi kararsızlığı, teçhizatın aşırı yüklenmesi, bağlantıların el ile veya otomatik
olarak kesilmesi ve bunların sonucunda kişi ve/veya kamu haklarına zarar veren olaylar önemli
olay olarak kabul edilir.

(2) Kullanıcının dağıtım şirketine bildirdiği bir olayın, dağıtım sistemi üzerinde önemli
bir etkisi olduğuna dağıtım şirketi tarafından karar verilmesi halinde, dağıtım şirketi kullanı-
cıdan önemli olay raporunu yazılı olarak hazırlamasını talep edebilir. Bu rapor talep edildikten
sonraki ilk iş günü Ek-3’e uygun olacak şekilde hazırlanır ve dağıtım şirketine gönderilir.

Önemli olayların incelenmesi
MADDE 34 – (1) Önemli olayların; sistem ve kullanıcı tesis ve/veya teçhizatı üzerin-

deki etkileri, sebep ve sonuçları ilgili tarafların katılımı ile ortak olarak araştırılır. İlgili taraflar;
araştırmanın şekli, usul ve esasları ve diğer hususlar hakkında araştırmaya başlamadan önce
mutabakata varırlar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Erişim ve Çalışma Güvenliği

Erişim
MADDE 35 – (1) Kullanıcıların veya dağıtım şirketinin mülkiyeti veya sorumluluğun-

daki sahalara erişime ilişkin hükümler, dağıtım şirketi ile kullanıcı arasında yapılan bağlantı
anlaşmasında yer alır.

(2) Dağıtım şirketi ve kullanıcı tarafından işletme sınırlarında yer alan tesis ve/veya
teçhizatın bakım/onarımı, işletilmesi ve korunması ile ilgili olarak yetki ve sorumluluğun hangi
tarafta olduğunu belirleyen bir yetki çizelgesi taraflarca hazırlanır ve bağlantı anlaşmasında
belirtilir. Bu çizelge tarafların kayıtlarında ve işletme sınırlarındaki yerlerde hazır bulundurulur.

Çalışma güvenliği esasları
MADDE 36 – (1) Dağıtım şirketi ve kullanıcı; mevzuat hükümleri çerçevesinde, dağı-

tım sisteminde veya kullanıcı tesis ve/veya teçhizatı üzerinde çalışan personelin sağlığının ve
can güvenliğinin korunmasına ilişkin usul ve esasları kapsayan çalışma güvenliği yönetim sis-
temleri oluşturur. Bu sistemler, personelin güvenliğinin sağlanması için alınması gereken ted-
birleri ve tarafların bu husustaki yetki ve sorumluluklarını kapsar. Yetkilendirmelerde; dağıtım
sisteminde veya kullanıcı tesis ve/veya teçhizatı üzerinde yürütülecek çalışmanın sınıfı, çalı-
şanın mesleki ehliyeti, ehliyet sınıfı ve bu ehliyetin, tesisin hangi bölümleri için geçerli olduğu
dikkate alınır.

Çalışma güvenliği eğitimi
MADDE 37 – (1) Dağıtım şirketi ve kullanıcı tarafından dağıtım sisteminde veya kul-

lanıcı tesis ve/veya teçhizatı üzerinde çalışan personele, her iki yılda bir çalışma güvenliği yö-
netim sistemi eğitimi verilir.

(2) Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan personele çalışacağı tesis ve/veya teç-
hizatın gücüne ve gerilim seviyesine göre sınıf ve yetkisini belirleyen güvenlik yönetimi ser-
tifikası verilir. Dağıtım sisteminin veya kullanıcı tesis ve/veya teçhizatının belli bir bölümünde
ancak bu bölge için gerekli olan sertifika türüne sahip personel çalıştırılabilir.

(3) Kullanıcının çalışma güvenliği yönetimi eğitim programının kapsamı, süresi ve gö-
revlendirilen eğitim personeli dağıtım şirketi tarafından onaylanır.

İşletme sınırlarında güvenlik yönetimi
MADDE 38 – (1) Dağıtım sistemi ile kullanıcı tesisleri ve/veya iletim sistemi arasın-

daki işletme sınırlarında veya ortak sorumluluğun bulunduğu yerlerde uygulanacak güvenlik
yönetimi sistemine ilişkin hususlar bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları kapsamında
düzenlenir.

(2) İşletme sınırları veya ortak sorumluluğun bulunduğu yerler için dağıtım şirketi, ilgili
kullanıcı ve TEİAŞ tarafından; mülkiyet, sorumluluk ve yetki paylaşımına ilişkin olarak müş-
terek bir program hazırlanır. Bu yerlerdeki işletme programları ve çizelgeler dağıtım şirketinin,
ilgili kullanıcının ve TEİAŞ’ın kayıtlarına geçirilir. İşletme programlarının, bağlantı ve/veya
sistem kullanım anlaşmalarını ve tesisin gerçek durumunu yansıtıp yansıtmadığı taraflarca
müştereken kontrol edilir ve onaylanır.

Saha ve çevre güvenliği
MADDE 39 – (1) Dağıtım şirketi ve kullanıcı tarafından, saha güvenliğinin ve emni-

yetinin sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılır ve buralarda çalışacak personel muhtemel
tehlikeler hakkında uyarılır.

(2) Dağıtım şirketi ile kullanıcılar yaptıkları çalışmalarda çevre korunmasına yönelik
gerekli tedbirleri alırlar.
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(3) Dağıtım şirketi ve kullanıcı tarafından çalışma güvenliği yönetim sisteminden so-
rumlu olarak tam zamanlı çalışan uzman kişi veya kişiler istihdam edilir.

(4) Dağıtım şirketi ve kullanıcı tarafından; dağıtım sisteminde veya kullanıcı tesis ve/veya
teçhizatı üzerinde gerçekleştirilecek her türlü faaliyetin ve alınacak güvenlik önlemlerinin iz-
lenmesini ve rapor edilmesini sağlayan bir dokümantasyon sistemi kurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Acil Durum Yönetimi

Acil durum yönetim planı
MADDE 40 – (1) Sistemin tamamen veya kısmen istem dışı enerjisiz kalması duru-

munda, sistemin kademeli olarak enerjilendirilmesine yönelik acil durum yönetim planları da-
ğıtım şirketi tarafından hazırlanır.

Oturan sistemin toparlanması
MADDE 41 – (1) Kısmen veya tamamen oturmuş durumdaki sistem, MYTM ve/veya

bölgesel yük tevzi merkezleri tarafından toparlanır. Sisteme YG seviyesinden bağlı kullanıcı-
ların toparlanma çalışmalarına katılım şekli ve yükümlülükleri, MYTM ve/veya bölgesel yük
tevzi merkezleri koordinasyonunda, dağıtım şirketi tarafından belirlenir ve bu husus bağlantı
ve/veya sistem kullanım anlaşmasında yer alır.

(2) Dağıtım sistemi MYTM ve/veya bölgesel yük tevzi merkezleri koordinasyonunda
dağıtım şirketi tarafından kademeli olarak ve belirlenen sıraya göre enerjilendirilir.

(3) Toparlanma işlemi esnasında MYTM ve/veya bölgesel yük tevzi merkezleri tara-
fından verilen talimatlar dağıtım şirketleri için, dağıtım şirketleri tarafından verilen talimatlar
ise kullanıcılar için bağlayıcıdır.

(4) Dağıtım şirketi ve kullanıcılar tarafından, toparlanma çalışmaları esnasında sistemi
ve tesisleri yönetebilecek düzeyde mesleki eğitim ve ehliyete sahip personel görevlendirilir.

ALTINCI BÖLÜM
Numaralandırma ve Adlandırma

Mevcut tesis veya teçhizatın numaralandırılması
MADDE 42 – (1) Kullanıcı mülkiyeti sınırları içindeki tesis ve/veya teçhizatın güvenli

bir şekilde işletilmesini ve hata riskinin asgari düzeye indirilmesini sağlamak amacıyla, tüm
tesis ve/veya teçhizat dağıtım şirketi ile kullanıcı arasında varılan mutabakata göre numara-
landırılır ve/veya adlandırılır. Kullanıcı mülkiyeti sınırlarındaki tesis ve/veya teçhizat üzerine
bu numara ve/veya adları gösteren etiketler asılır. Bu etiketler, üzerlerindeki yazılar iklim ve
çevre şartlarından etkilenmeyecek şekilde imal, tesis ve muhafaza edilir. Bu numara ve/veya
adlar tüm işletme şemalarında ve dokümanlarda aynı şekilde yer alır ve bu dokümanların kop-
yaları ilgili taraflara dağıtılır.

(2) Mevcut tesis ve/veya teçhizatın numaraları ve/veya adları, gerekmesi durumunda,
karşılıklı mutabakat ile değiştirilebilir.

Yeni tesis veya teçhizatın numaralandırılması
MADDE 43 – (1) Dağıtım şirketi veya kullanıcının, işletme sınırlarında yeni bir tesis

ve/veya teçhizat tesis etmeyi talep etmesi halinde, bu tesis ve/veya teçhizata verilecek yeni nu-
maralar ve adlar dağıtım şirketi tarafından ilgili taraflara yazılı olarak bildirilir. Yapılan bu bil-
dirimde, kurulacak tesis ve/veya teçhizatın işletme şemalarındaki numaraları ve adları yer alır.
Bildirim, tesis ve/veya teçhizatın tesis edilmesinden en az üç ay önce ilgili taraflara gönderilir.
Taraflar, bildirimi aldıklarını on beş gün içinde teyit ederler. Numaralar ve adlar işletme şema-
larına ve dokümanlara eklenir ve revize edilmiş dokümanların kopyaları taraflara dağıtılır.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Sistem Testleri

Sistem testleri
MADDE 44 – (1) Sistem testleri; dağıtım sisteminde normal işletme koşullarının dı-

şında bir çalışma şeklinin kontrollü olarak yapıldığı, etkilerinin ve sonuçlarının incelendiği
testlerdir.

(2) Sistem testlerinde; sistem güvenliği ile can ve mal emniyetinin sağlanması için ge-
reken her türlü önlem alınır.

(3) Dağıtım şirketi, sistem testlerinin yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorum-
ludur.

(4) Dağıtım şirketi, iletim sistemi üzerinde etkisi olabilecek sistem testlerini TEİAŞ ile
koordineli olarak gerçekleştirir.

Test talebinin bildirilmesi ve test ekibi
MADDE 45 – (1) Dağıtım şirketinin veya kullanıcının, sistemi veya kullanıcıları etki-

leme ihtimali olan bir sistem testi yapılmasını talep etmesi halinde, dağıtım şirketi testten et-
kilenme ihtimali olan kullanıcıları belirler ve testten etkilenebilecek kullanıcılara test hakkında
aşağıdaki bilgileri içeren yazılı bir ön bildirimde bulunur:

a) Testin amacı.
b) Testin mahiyeti.
c) Önerilen test tarihi.
ç) Testin gerekliliği.
d) Test edilecek tesis ve/veya teçhizatın mevcut durumu.
e) Testten etkilenmesi muhtemel kullanıcılar ve adresleri.
(2) Yazılı ön bildirim kapsamında; kullanıcıların bildirim tarihinden itibaren otuz gün

içerisinde test ve etkileri ile öngörülen test tarihine ilişkin görüşlerini ve teste katılacak tem-
silcilerinin isimleri, görev, unvan ve yetkilerini bildirmeleri istenir.

(3) Kullanıcılardan gelen görüş ve öneriler çerçevesinde testin yapılacağı tarih ve test
ekibi dağıtım şirketi tarafından belirlenerek kullanıcılara bildirilir.

(4) Test ekibi, oluşturulmasından itibaren onbeş gün içerisinde toplanır ve aşağıdaki
hususları dikkate alarak bir test programı hazırlar.

a) Testin işletmede yol açacağı ekonomik kayıplar ve güvenlik ile ilgili riskler.
b) Testin dağıtım şirketi veya TEİAŞ tarafından tesis ve/veya teçhizatın bakım onarım

amacı ile devre dışı bırakıldığı tarihte yapılabilme veya diğer testlerle birleştirilebilme olanağı.
c) Testin diğer üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilerin programları ve yük dağıtım faa-

liyetleri üzerinde yaratacağı muhtemel etkiler.
(5) Hazırlanan test programı çerçevesinde test gerçekleştirilir.

ALTINCI KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler

Atıflar
MADDE 46 – (1) 19/2/2003 tarihli ve 25025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Dağıtım Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 47 – (1) 19/2/2003 tarihli ve 25025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Dağıtım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinden:
TÜRKİYE SİGORTA, REASÜRANS VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ BİRLİĞİNİN

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şir-

ketleri Birliği üyeliği ile Levhaya ilişkin işlemlere; Birliğin organları ve bunların görev ve yet-
kilerine; bütçe, gelir ve giderlerine; çalıştırılacak personele; Birlik nezdinde kurulacak inceleme
ve araştırma komiteleri ile tutulacak defterlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Birliğe üye olan Türkiye’de kurulmuş sigorta, reasürans ve emek-
lilik şirketleri ile yurtdışında kurulmuş sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye’deki şubelerini
kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun

24 üncü ve 25 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Birlik: Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğini,
b) Kanun: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,
c) Yönetim Komitesi: Hayat Dışı Yönetim Komitesi ile Hayat ve Emeklilik Yönetim

Komitesini,
ç) Birlik organları: Genel Kurul, Birlik Başkanı, Yönetim Kurulu, Hayat Dışı Yönetim

Komitesi, Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi, Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulunu,
d) Levha: Fiilen faaliyet gösteren Birlik üyesi şirketlere ilişkin Birlik nezdinde, biri si-

gorta şirketleri ve reasürans şirketleri, diğeri hayat ve emeklilik şirketleri için tutulan iki ayrı
sicili,

e) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
f) Şirket: Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketleri, reasürans şirketleri ve emeklilik şir-

ketleri ile yurtdışında kurulmuş sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin Türkiye’deki şube-
lerini,

g) Temsilci: Şirketi Birlik nezdinde temsil eden kişiyi,
ğ) Yönetici: Şirket genel müdürü veya genel müdür niteliklerini haiz birinci derece

imza yetkisine sahip kişiyi,
h) Katkı payı: Bireysel emeklilik katılımcılarından tahsil edilen tutarı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Üyelik ve Levhaya İlişkin İşlemler

Üyelik
MADDE 4 – (1) Şirketler, Müsteşarlıktan ilk ruhsatlarını aldıkları tarihten itibaren bir

ay içinde Birliğe üye olmak zorundadır.
(2) Levhadan kaydı silinmesine rağmen, ruhsatlarının tamamı iptal edilmeyen ve faa-

liyeti devam eden şirketlerin Birlik üyelikleri devam eder.
(3) Birlik üyeliği Kanunun 24 üncü maddesinin yedinci fıkrasındaki hallerde düşer.
Levhaya ilişkin işlemler
MADDE 5 – (1) Üyelik sıfatını kazanan şirket, Yönetim Kurulu tarafından derhal ilgili

Levhaya kaydedilir. Levhaya kayıt keyfiyeti on iş günü içinde şirkete yazı ile bildirilir.
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(2) Şirketlerin Birlik Organları ile ilgili seçme ve seçilme hakkı Levhaya kayıtlı olma-
sına bağlıdır.

(3) Kanunun 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan hallerden en az birinin ger-
çekleşmesi durumunda, durumun öğrenilmesini takiben şirketin kaydı Yönetim Kurulu kararı
ile derhal Levhadan silinir. Keyfiyet, şirkete ve Müsteşarlığa beş iş günü içinde bildirilir. Lev-
hadan silinmeyi gerektiren halleri ortadan kalkan şirket, Kanunun 24 üncü maddesinin dör-
düncü, beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen esaslara bağlı olarak Levhaya yeniden yazıla-
bilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birliğin Organları, Görev ve Yetkileri ile Şirketlerin Temsili

Birliğin organları ve şirketlerin temsili
MADDE 6 – (1) Şirketler, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu dışında, Birlik organların-

dan yalnız birinde temsil edilir.
(2) Üyeler Genel Kurulda, genel müdür veya genel müdürün bu amaçla vekâlet verdiği

birinci derece imza yetkisine sahip bir Yönetici tarafından temsil edilir.
(3) Birlik organlarında, Birlik Başkanlığı hariç üyelik sıfatı şirketlere aittir. Birlik or-

ganlarında üye şirketler Yönetici seviyesinde temsil edilir.
(4) Genel Müdür niteliklerinin kaybedilmesi, birinci derece imza yetkisinin iptal edil-

mesi, temsilcinin şirketiyle ilişiğinin kesilmesi gibi temsilciliğin sona ermesine neden olan hal-
lerde, Birlik Organlarına seçilen üye şirket yeni temsilcisini 15 iş günü içinde Birliğe bildirir.

(5) Birlik Organlarında görev alan üye şirketlerin Levha kaydının silinmesi durumunda
boşalan üyelik için usulüne göre seçim yapılır.

Genel Kurul ve görevleri
MADDE 7 – (1) Genel Kurul, Birliğin en yüksek organıdır. Müsteşarlık, Genel Kurulda

gözlemci bulundurabilir.
(2) Genel Kurul bu Yönetmelikte ve diğer mevzuatta belirtilen görevlere ek olarak aşa-

ğıdaki görevleri yerine getirir.
a) Birliğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken karar ve tedbirleri almak.
b) Birlik Başkanı, Hayat Dışı Yönetim Komitesi, Hayat ve Emeklilik Yönetim Komi-

tesi, Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek.
c) Birlik bütçe ve kesin hesabını görüşerek karara bağlamak.
ç) Yönetim Kurulu ve Yönetim Komiteleri ile Denetim Kurulu üyelerini ibra etmek.
d) Müteakip çalışma yılının bütçesini incelemek ve onaylamak.
e) Giriş aidatı ve masraf iştirak payının miktarları ve ödeme zamanları ile ilgili Yönetim

Kurulu tarafından getirilen teklifi karara bağlamak.
f) Taşınmaz alım satımı ile ilgili olarak Birlik Başkanına veya Yönetim Kuruluna yetki

vermek.
g) Birliğin amaç ve faaliyetleri hakkında, Birlik Başkanı, Yönetim Kurulu, Yönetim

Komiteleri ve Denetim Kurulunun öneri ve dileklerini görüşmek, yeni çalışma yılına ait gere-
ken kararları almak.

ğ) Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi ile ilgili sorunlar ve
bunların çözümü hakkında Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunmak.

h) Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi ile ilgili tüzel kişiliği
haiz büro, şirket veya vakıf kurmak ya da kurulu şirketlere veya vakıflara iştirak etmek.

ı) Hayat Dışı ile Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitelerinin seçiminde, Kanunun 24 üncü
maddesinin onaltıncı fıkrasında belirtilen dağılımı sağlayacak sayıda gruplardan aday çıkma-
ması halinde, gruplar arasındaki dağılıma karar vermek.

i) Müsteşarlığa sunulmak üzere Birliğin çalışma esas ve usullerini düzenlemek veya
bu hususta Yönetim Kuruluna yetki vermek.
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Genel Kurulun toplanma usulü
MADDE 8 – (1) Genel Kurul, olağan ve olağanüstü toplantılarını Birlik merkezinde

veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan yerde yapar.
(2) Yönetim Kurulunun kararı üzerine, Birlik Başkanı tarafından toplantıya çağrılan

Olağan Genel Kurul her yıl nisan ayı içinde yapılır. Yönetim Kurulu bu toplantının yerini, gü-
nünü, saatini ve gündemini belirler.

(3) Genel Kurul, Başkanın çağrısı veya şirketlerin beşte birinin yazılı başvurusu ya da
Denetim Kurulunun göreceği lüzum üzerine olağanüstü toplanır. Birlik Başkanı Yönetim Ku-
rulu kararının gereğini yerine getirmediği takdirde; Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından
olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

(4) Birlik Başkanı toplantıdan en az on beş gün önce durumu şirketlere, Müsteşarlığa
ve organ seçimi yapılacaksa Kanunun 25 inci maddesi uyarınca üyeler ile temsilcilerini ilçe
seçim kurulu başkanı olan hâkime yazılı olarak bildirir.

Genel Kurul toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 9 – (1) Genel Kurul Levhaya kayıtlı üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı on beş gün ertelenmiş sayılır.
(2) Genel Kurulda her şirketin bir oy hakkı vardır. Kararlar hazır bulunan şirketlerin

salt çoğunluğu ile alınır.
Genel Kurul Başkanlık Divanı
MADDE 10 – (1) Genel Kurul toplantıları, Birlik Başkanı veya Birlik Başkanının bu-

lunmadığı hallerde, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından biri tarafından açılır.
(2) Genel Kurul, şirketler arasından seçilecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki

kâtipten oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından yönetilir. Divan üyeleri tarafından
imzalanan görüşme tutanakları ve kararlar Birlik nezdinde muhafaza edilir.

(3) Kararların bir örneği şirketlere ve Müsteşarlığa gönderilir.
Toplantı gündemi ve oylama
MADDE 11 – (1) Genel Kurulda yalnız gündeme alınan maddeler görüşülür. Ancak,

şirketlerden herhangi biri tarafından önerilen ve toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu
tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur.

(2) Organ seçimleri hariç olmak üzere, oylamalar açık oyla yapılır. Ancak Genel Ku-
rulca aksine karar verilen hallerde gizli oy, açık tasnif usulüne başvurulur.

Birlik Başkanı ve görevleri
MADDE 12 – (1) Birlik Başkanı aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Birliği temsil ve idare etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Genel Kurulu toplantıya çağırmak.
ç) Gerektiğinde Birlik organlarını veya üçüncü kişileri yönetim kurulu toplantısına gö-

rüş almak üzere davet etmek.
(2) Birlik Başkanlığı, 25 inci maddede belirtilen hallerden birinin gerçekleşmesi halinde

düşer. İki ay içinde yapılan seçimle görevi düşen Birlik Başkanının tamamlayamadığı süreyi
tamamlamak üzere Birlik Başkanı seçilir.

(3) Başkanın yokluğunda, Başkana ait görev ve yetkiler, Yönetim Kurulunca alınan ka-
rar doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından biri tarafından kullanılır.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu, Birliğin yürütme organıdır. Birlik Başkanı aynı za-

manda Yönetim Kurulunun da başkanıdır.
(2) Yönetim Kurulu, Birlik Başkanı, Hayat Dışı Yönetim Komitesi ile Hayat ve Emek-

lilik Yönetim Komitesi Başkanları ve ayrıca her iki komitece seçilen birer komite üyesi olmak
üzere beş kişiden oluşur. Yönetim Komitesi Başkanları, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
olarak görev yaparlar. Yönetim Kurulunda yer alan üyelerden biri Yönetim Kurulunca muhasip
üye olarak seçilir.
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(3) Gerekli görülen hallerde Yönetim Komiteleri, Komite Başkanı ve Yönetim Kuruluna
göndereceği üye seçimini yenileyebilir.

(4) Muhasip üye Birliğin mallarını, Yönetim Kurulu kararları gereğince yönetmeye ve
para alıp vermeye, aidatların toplanmasına, Birliğe gelir yazılacak para cezalarının tahsiline
ve bütçenin uygulanmasına ilişkin her türlü gözetimi yapmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Gerektiğinde ilgili Yönetim Komitesinin de görüşünü almak suretiyle

Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:
a) Mesleğin gelişmesini sağlayıcı önlemler almak, bu amaçla araştırma kuruluşları tesis

etmek ve bu konudaki araştırma ve çalışmaları desteklemek.
b) Türkiye’de Sigortacılığı ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemini temsil

etmek ve tanıtmak için gerekli girişimlerde bulunmak, yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kuruluşlara
gerektiğinde üye olmak ve delege göndermek.

c) Sigorta sözleşmelerine ilişkin rehber tarifeleri hazırlayarak sektörün hizmetine sun-
mak.

ç) Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi mevzuatı ile Birliğe
verilen görevleri yerine getirmek ve aldığı kararların ve önlemlerin uygulanmasını izlemek.

d) Uyulması zorunlu mesleki kuralları belirlemek, üyelerin mesleğin gerektirdiği di-
siplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak, üyeleri arasındaki
haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

e) Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi konusunda eğitim ver-
mek amacıyla ilgili kuruluş ve derneklerle işbirliği yapmak, seminerler ve konferanslar düzen-
lemek, kitap, dergi ve broşürler yayımlamak.

f) Sigorta ve Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemine ilişkin
olarak gerekli sayı ve nitelikte inceleme ve araştırma komiteleri kurmak, görev, yetki ve çalışma
şekillerini düzenlemek.

g) Üyelerin yıllık faaliyet sonuçları hakkında her yıl raporlar düzenlemek bu raporları
üyelere ve ilgililere dağıtmak.

ğ) Sigortacılıkta tahkimin işleyişini düzenlemek.
h) Genel Kurulu toplantıya çağırmak üzere Genel Kurul gündemini belirlemek.
ı) Genel Kurul kararlarını uygulamak.
i) Birliğin genel durumu ile işlemleri ve çalışmaları hakkında Birlik Genel Kuruluna

rapor vermek.
j) Giriş aidatı ve masraf iştirak payının miktarları ve ödeme zamanları ile ilgili Genel

Kurula öneride bulunmak.
k) Birlik adına hak edinmek ve borç altına girmek; yüklenmelere girişmek.
l) 27 nci maddenin ikinci fıkrası dikkate alınarak Birlik bütçesini ve yıllık faaliyet ra-

porunu Genel Kurulun onayına sunmak.
m) Yönetim Komitelerinin önerilerini ve çalışmalarını değerlendirerek karara bağlamak.
n) Levhaya ilişkin işlemleri gerçekleştirmek ve her yılsonu Levhadaki üye listesini ve

değişiklikleri Müsteşarlığa bildirmek.
o) Üyelerin ortak menfaatlerini ilgilendiren hususlarda dava açma kararı almak.
ö) Birlik Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcılarını atamak, ücretlerini tespit et-

mek, gerektiğinde işlerine son vermek.
p) Birliğin faaliyet ve çalışmaları ile ilgili iç yönetmelikler hazırlamak.
r) Birlik çalışanlarının özlük işlerini düzenlemek ve yürütmek.
s) Disiplin Kurulu kararlarını yerine getirmek.
ş) Alınan karar ve tedbirlere zamanında ve tam olarak ve uymayan üyeler hakkında

idari para cezası uygulamak.
t) Mevzuatla kendisine verilen diğer işleri yapmak.
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Yönetim Kurulu toplantısı
MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu top-

lantılarına Birlik Başkanı başkanlık eder. Başkanın katılamadığı hallerde ise Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılarından birinin başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının ya-
rıdan bir fazlasıyla toplanır ve toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıyla karar alır. Bu kural
Yönetim Kurulu toplantısının acil hallerde elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.
Yönetim Kurulu üyelerinden her biri Yönetim Kurulu toplantılarında bir oya sahiptir. Oylarda
eşitlik halinde görüşmeye esas olan konu bir sonraki toplantıya ertelenir. İkinci toplantıda eşitlik
halinde Başkanın görüşü doğrultusunda karar alınır.

(2) Üyeler, toplantılara Başkan tarafından yazılı olarak davet edilir. Başkanın bulun-
madığı hallerde davet, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından biri tarafından yapılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen yetkilerin hangi Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı tarafından kullanılacağına Yönetim Kurulunca karar verilir.

(4) Birlik Genel Sekreteri ile Genel Sekreter Yardımcıları toplantılara oy hakkı bulun-
madan katılabilir.

Yönetim komiteleri, başkan ve üyeleri
MADDE 16 – (1) Hayat dışı sigorta grubu ile hayat sigortaları, bireysel emeklilik gru-

bunu temsilen, bu gruplarda faaliyet gösteren şirketlerden Hayat Dışı Yönetim Komitesi ile
Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi adıyla iki ayrı komite oluşturulur.

(2) Hayat Dışı ile Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitelerinin seçiminde beş üye ilgili
alandaki prim üretiminde ilk ona giren şirketler, üç üye yine ilgili alandaki ilk on dışında kalan
şirketler ve bir üye de ilgili alanda ağırlıklı olarak çalışan reasürans şirketleri arasından ve ilgili
alanda faaliyet gösteren şirketlerin katıldığı seçimle belirlenir. Hayat ve emeklilik alanında ilk
ona giren şirketler belirlenirken, seçim yılında bir önceki yılsonu kapanmış prim ve katkı payı
toplamı dikkate alınır. İlgili alanda ağırlıklı olarak çalışan reasürans şirketinin bulunmaması
veya reasürans şirketlerinin ilgili komite üyeliğine aday olmaması halinde reasürans şirketlerine
tahsis edilen kontenjan, ilk ona giren şirketler kontenjanına eklenmek suretiyle bu şirketlerin
kontenjanı beşten altıya çıkarılır. Belirtilen dağılımı sağlayacak sayıda gruplardan aday çık-
maması halinde gruplar arasındaki dağılım Genel Kurulca yapılır.

(3) Şirketler Yönetim Komitesi üyelikleri ile ilgili olarak Genel Müdür veya Genel Mü-
dür niteliklerini haiz Yönetim Kurulu Üyesi seviyesinde görevlendirme yapmaya azami özeni
gösterirler.

(4) Dokuzar üyeden oluşan her komitenin üyeleri arasında yapılacak seçimle komite
başkanı ve Yönetim Kurulunda komiteyi temsil edecek üye belirlenir. Komiteler, kendi içinden
birer başkan yardımcısı seçer.

Yönetim komitelerinin görevleri
MADDE 17 – (1) Hayat Dışı Yönetim Komitesi ile Hayat ve Emeklilik Yönetim Ko-

mitesinin görevleri şunlardır:
a) Grubunun bütçesi ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun gö-

rüşüne sunmak.
b) Sigortacılığa ve bireysel emekliliğe ilişkin konularda mesleki gelenekleri saptamak,

uyulması zorunlu kararlar ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
c) Meslek onurunun ve düzeninin korunmasını sağlamak üzere önlemler almak.
ç) Mesleğin gereği olan dayanışmayı sağlamaya ve üye şirketler arasında haksız reka-

beti önlemeye yönelik kararlar ile tedbirleri alma ve uygulama konusunda Yönetim Kuruluna
öneride bulunmak.

d) Mesleğe ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından talep edilecek hususlar hakkında
görüş bildirmek.
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e) Mesleğin gelişimine, Birliğe üye şirketlerin haklarının korunmasına yönelik incele-
meler yapmak, konuyla ilgili teklifleri Yönetim Kuruluna iletmek.

f) Üye şirketlere bilgi vermek, yol göstermek ve mesleki eğitime ilişkin çalışmalar yap-
mak.

g) Birliğin faaliyet sahasına giren konularda yurtiçi ve yurtdışı mesleki toplantı ve
kongrelerde Birliği temsil etmek.

ğ) Bu Yönetmelik ve mevzuatla kendisine verilen diğer işleri yapmak.
Yönetim komiteleri toplantısı
MADDE 18 – (1) Yönetim Komiteleri ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Komiteleri

toplantılarına ilgili Yönetim Komitelerinin Başkanı başkanlık eder. Başkanın katılamadığı hal-
lerde Yönetim Komitesi, başkan yardımcısı başkanlığında toplanır. Yönetim Komiteleri üye
tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanır ve toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıyla
karar alır. Bu kural Yönetim Komitesi toplantısının acil hallerde elektronik ortamda yapılması
halinde de uygulanır. Yönetim Komitesi üyelerinden her biri Yönetim Komitesi toplantılarında
bir oya sahiptir. Oylarda eşitlik halinde görüşmeye esas olan konu bir sonraki toplantıya erte-
lenir. İkinci toplantıda eşitlik halinde Başkanın görüşü doğrultusunda karar alınır.

(2) Üyeler, toplantılara Başkan tarafından yazılı olarak davet edilir. Başkanın bulun-
madığı hallerde, davet Başkan Yardımcısı tarafından yapılır.

(3) Birlik Genel Sekreteri ile Genel Sekreter Yardımcıları toplantılara oy hakkı bulun-
madan katılabilir.

Denetim Kurulu
MADDE 19 – (1) Denetim Kurulu üç üyeden oluşur.
(2) Denetim Kurulu, seçimlerin yapıldığı Genel Kurul toplantısından sonraki ilk top-

lantıda kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.
Denetim Kurulunun görevleri
MADDE 20 – (1) Denetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:
a) Birlik hesaplarının ve işlemlerinin mevzuata ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun

olarak yürütülüp yürütülmediğini denetlemek.
b) Birlik defterlerini ve kayıtlarını incelemek.
c) Çalışma yılı sonunda yıllık denetim raporu hazırlamak ve Genel Kurula sunmak.
ç) Gerek gördüğünde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.
Disiplin Kurulu
MADDE 21 – (1) Disiplin Kurulu üç üyeden oluşur.
(2) Disiplin Kurulu, seçimlerin yapıldığı Genel Kurul toplantısından sonraki ilk top-

lantıda kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. Toplantıları başkan yönetir ve kurulu Yönetim
Kurulu ve Genel Kurulda temsil eder.

(3) Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun soruşturulmasını istediği konularda çalışır.
Disiplin Kurulunun görevleri
MADDE 22 – (1) Disiplin Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kanun ve yönetmelik hükümleri ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Yönetim

Komiteleri kararlarına aykırı hareket edenler, Birliğe üye şirketler arasında haksız rekabete yol
açan veya mesleki dayanışmayı bozucu eylemlerde bulunanlar ile Birliğe üye şirketlerin itiba-
rını kırabilecek veya şöhretine zarar verebilecek bir hususu isnat edenler veya bu yolda asılsız
haber yayanlar hakkında Yönetim Kurulunun istemi ile kovuşturma yapmak.

b) Kovuşturma sonucunda verilecek gerekçeli kararları Yönetim Kuruluna bildirmek.
c) Disiplin cezalarına ilişkin sicili tutmak.
Disiplin kovuşturması
MADDE 23 – (1) Haklarında disiplin kovuşturması açılanlardan yazılı savunma istenir.

Geçerli bir mazereti bulunmaksızın savunmasını on iş günü içinde vermeyenler, savunma hak-
kından vazgeçmiş sayılır.
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(2) Disiplin Kurulu soruşturmayı evrak üzerinde ve gerekli gördüğü konularda tarafları
dinleyerek yapar.

(3) Disiplin Kurulu, belgelerin tamamlanmasından itibaren kovuşturmayı bir ay içinde
sonuçlandırarak, aldığı kararları yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir.

(4) Disiplin Kurulu, kovuşturma sonucuna göre, Yönetim Kuruluna disiplin cezasının
yanı sıra, idari para cezası uygulamasını önerebilir.

Disiplin cezaları
MADDE 24 – (1) Disiplin suçlarıyla ilgili olarak uygulanacak cezalar şunlardır:
a) Uyarma: Şirketlerin durumlarını düzeltmek üzere yazılı olarak uyarılmasıdır.
b) Kınama: Uyarma cezasına rağmen durumlarını düzeltmeyen şirketlerin, fiillerinde

kusurlu sayıldıklarının kendilerine yazılı olarak bildirilmesidir.
(2) Disiplin cezaları, Disiplin Kurulunun görüşleri alındıktan sonra, Yönetim Kurulu

tarafından verilir.
(3) Şirketler hakkında kınamaya ilişkin karar kesinleştikten sonra, keyfiyet Birlik mer-

kezinde yer alan ilan yerlerinde ve Birlik ağ sitesinde on beş gün süreyle ilan olunur ve diğer
üye şirketlere de duyurulur.

(4) Birliğin Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca aldığı karar ve tedbirlere zamanında
ve tam olarak uymayan üyeler hakkında Yönetim Kurulunca beş bin Türk Lirasından elli bin
Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır.

(5) Uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil aynı zamanda Kanunda cezai müeyyi-
deye bağlanmışsa, dosya gereği için derhal Müsteşarlığa intikal ettirilir.

Müşterek hükümler
MADDE 25 – (1) Birlik Başkanı ile Hayat Dışı Yönetim Komitesi, Hayat ve Emeklilik

Yönetim Komitesi, Disiplin ve Denetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından, aday olan yö-
neticiler arasından iki yıllığına seçilir. Üyelerin üyelikten çekilme hakları saklıdır.

(2) Birlik organlarına aday olacakların, Genel Kurul toplantısında hazır bulunması şart
değildir.

(3) Birlik tarafından, Birlik Başkanı ile Birlik organlarında görev alan üye temsilcisine
görev giderleri haricinde ödeme yapılmaz.

(4) Birlik organlarında görev alanlara, limitleri Yönetim Kurulunca belirlenecek olan
mesleki sorumluluk sigortası sağlanır.

(5) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında öngörülen hüküm saklı kalmak üzere, Birlik or-
ganlarında vekâleten oy kullanılamaz.

(6) Disiplin ve Denetim kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve top-
lantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Birliğin bütçesi
MADDE 26 – (1) Birliğin bütçe dönemi takvim yılıdır. Birlik bütçe uygulamasından

Yönetim Kurulu sorumludur. Bütçe, Genel Kurulun onayından sonra, yürürlük tarihinden iti-
baren uygulanır.

(2) Birlik nezdinde oluşturulan kurum ve kuruluşların hesapları, Birlik bütçesinde ayrı
ayrı izlenir.

Birliğin gelirleri ve giderleri
MADDE 27 – (1) Birliğin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan oluşur:
a) Giriş aidatı.
b) Masraf iştirak payları.
c) Bir önceki yıldan devreden gelir fazlaları.
ç) Her türlü bağışlar ve sair gelirler.

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                   2 Ocak 2014 – Sayı : 28870

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26



(2) Birliğin giderleri:
a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
b) Personel giderleri.
c) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı

ve onarımı için yapılan giderler.
ç) Tanıtım, konferans, panel giderleri.
d) Eğitim giderleri.
e) Danışmanlık giderleri.
f) Araştırma ve yayın giderleri.
g) Temsil ve ağırlama giderleri.
ğ) Diğer giderler.
(3) Hayat Dışı ile Hayat/Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi alanlarına iliş-

kin gelir ve giderler birlik bütçesinde ayrı kalemlerde izlenir.
Yeniden levhaya yazılma
MADDE 28 – (1) Levhadan silinmeyi gerektiren hâllerin sona erdiğini ispat eden si-

gorta şirketi, reasürans şirketi ile emeklilik şirketi, Levhaya yeniden yazılma hakkını kazanır.
Levhaya yeniden yazılma hakkını kazanan üyelerden giriş aidatı alınmaz.

Masraf iştirak payları
MADDE 29 – (1) Birlik gelir ve giderleri, hayat dışı ve hayat/bireysel emeklilik şir-

ketleri altında izlenir. Reasürans şirketleri, ağırlıklı olarak çalıştıkları alan altında dikkate alınır.
Şirketler, Birlik giderlerine hayat dışı ve hayat/bireysel emeklilik şirketlerine ilişkin bütçeler
esas alınarak hesaplanacak masraf iştirak payı ile katılır. Hayat dışı ve hayat/bireysel emeklilik
şirketleri masraf iştirak payı, ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilen usulde yıllık olarak Yönetim
Kurulunca Genel Kurul onayına sunulmak üzere hesaplanır. Masraf iştirak paylarının miktarı
ve ödeme zamanı Genel Kurul onayıyla kesinleşerek yürürlüğe girer.

(2) Hayat dışı şirketlerin masraf iştirak payları, şirketlerin Türkiye dahilinde elde et-
tikleri bir önceki yıla ait yurtiçi direkt primler esas alınarak aşağıdaki yöntemle hesaplanır:

a) Hayat dışı şirketlerin yıl sonu itibarıyla toplam yurtiçi direkt primlerinin yıl sonunda
ilgili alanda faaliyet gösteren üye sayısına bölünmesiyle ortalama yazılan prim miktarı bulunur.

b) İlgili yıl için hayat dışı alanda faaliyet gösteren şirketler için öngörülen bütçe tutarının
yüzde yirmi beşi Levhaya kayıtlı tüm hayat dışı sigorta şirketleri ile ağırlıklı olarak hayat dışı
dallarda faaliyet gösteren reasürans şirketlerinin sayısına bölünerek birinci aşama katılım pay-
ları hesaplanır.

c) Her bir hayat dışı şirketin yurtiçi direkt primleri ortalama prim toplamı ile karşılaş-
tırılır. Yurtiçi direkt prim toplamı, ortalama yurtiçi direkt prim toplamından yüksekse, ortalama
yurtiçi direkt prim miktarı; düşükse, yurtiçi direkt prim miktarı hesaplamada esas alınır. Bu
şekilde tüm hayat dışı şirketler için elde edilen meblağlar toplanarak her bir şirketin bu toplam
içindeki ağırlığı bulunur. Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen ve Genel Kurulca onaylanan
ilgili yıla ait hayat dışı alanda faaliyet gösteren şirketler için belirlenen bütçe tutarının yüzde
ellisi, bulunan ağırlıklarla çarpılmak suretiyle ikinci aşama katılım payları hesaplanır.

ç) Her bir şirketin yurtiçi direkt primleri, ortalama prim toplamı ile karşılaştırılır. Yurtiçi
direkt prim, ortalama yazılan prim tutarından yüksekse, aşan kısım esas alınır; düşükse, değer
sıfır kabul edilir. Bu şekilde tüm şirketler için elde edilen meblağlar toplanarak her bir şirketin
bu toplam içindeki ağırlığı bulunur. İlgili yıl için öngörülen hayat dışı alanlarda faaliyet gös-
teren şirketler için öngörülen bütçe tutarının yüzde yirmi beşi bulunan ağırlıklarla çarpılmak
suretiyle üçüncü aşama katılım payları hesaplanır.
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(3) Hayat/Bireysel Emeklilik şirketlerinin masraf iştirak payları, şirketlerin Türkiye da-
hilinde elde ettikleri bir önceki yıla ait yurtiçi direkt primlerle aynı yıla ait Emeklilik Gözetim
Merkezi tarafından açıklanan emeklilik sözleşmeleri katkı payları esas alınarak aşağıdaki yön-
temle hesaplanır:

a) Hayat/Bireysel Emeklilik şirketlerinin yıl sonu itibarıyla toplam yurtiçi direkt prim-
leri ile aynı yıl sonu itibarıyla hesaplanan bireysel emeklilik sözleşmeleri katkı paylarının yıl
sonunda hayat/bireysel emeklilik alanında faaliyet gösteren üye sayısına bölünmesiyle ortalama
yazılan prim ile ortalama bireysel emeklilik sözleşmeleri katkı payı miktarı bulunur.

b) İlgili yıl için hayat/bireysel emeklilik alanında faaliyette bulunan şirketler için ön-
görülen bütçe tutarının yüzde yirmi beşi Levhaya kayıtlı tüm üyelerin sayısına bölünerek birinci
aşama katılım payları hesaplanır.

c) Her bir şirketin yurtiçi direkt primleri ile emeklilik sözleşmeleri katkı payları toplamı,
ortalama yurtiçi direkt prim ile ortalama emeklilik sözleşmeleri katkı payı toplamı ile karşı-
laştırılır. Yurtiçi direkt prim ve emeklilik sözleşmeleri katkı payı toplamı, ortalama yurtiçi direkt
prim ile ortalama emeklilik sözleşmeleri katkı payı toplamından yüksekse, ortalama yurtiçi di-
rekt prim miktarı ile ortalama emeklilik sözleşmeleri katkı payı; düşükse, yurtiçi direkt prim
ile bireysel emeklilik katkı payı toplamı hesaplamada esas alınır. Bu şekilde tüm şirketler için
elde edilen meblağlar toplanarak her bir şirketin bu toplam içindeki ağırlığı bulunur. Yönetim
Kurulu tarafından teklif edilen ve Genel Kurulca onaylanan ilgili yıla ait hayat/bireysel emek-
lilik alanında faaliyet gösteren şirketler için öngörülen masraf iştirak tutarının yüzde ellisi, bu-
lunan ağırlıklarla çarpılmak suretiyle ikinci aşama katılım payları hesaplanır.

ç) Her bir şirketin yurtiçi direkt primleri ile emeklilik sözleşmeleri katkı payları toplamı,
ortalama yurtiçi prim ve ortalama emeklilik katkı payı toplamı ile karşılaştırılır. Yurtiçi direkt
prim ile emeklilik katkı payı toplamı, ortalama yurtiçi prim ve emeklilik sözleşmeleri katkı
payı toplamından yüksekse, aşan kısım esas alınır; düşükse, değer sıfır kabul edilir. Bu şekilde
tüm şirketler için elde edilen meblağlar toplanarak her bir şirketin bu toplam içindeki ağırlığı
bulunur. İlgili yıla ait hayat/bireysel emeklilik alanında faaliyet gösteren şirketler için öngörülen
masraf iştirak tutarının yüzde yirmi beşi bulunan ağırlıklarla çarpılmak suretiyle üçüncü aşama
katılım payları hesaplanır.

(4) Her bir hayat dışı şirketin ödeyeceği masraf iştirak payı, bu maddenin ikinci fıkra-
sında kendisi için hesaplanan birinci, ikinci ve üçüncü aşama katılım paylarının toplamı, her
bir hayat veya emeklilik şirketi için ise, bu maddenin üçüncü fıkrasında kendisi için hesaplanan
birinci, ikinci ve üçüncü aşama katılım paylarının toplamıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Personel Hükümleri

Kadro ve atamalar
MADDE 30 – (1) Birliğin personel kadrosu Genel Sekreterliğin önerisi ve yönetim ko-

mitelerinin de görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Birlik gerekli hallerde
sözleşmeli personel de istihdam edebilir.

Genel Sekreter ve yardımcıları
MADDE 31 – (1) Genel Sekreterde, Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında

Genel Müdür için öngörülen şartlar; Genel Sekreter Yardımcılarında Kanunun 4 üncü madde-
sinin üçüncü fıkrasında genel müdür yardımcıları için öngörülen şartlar aranır.

(2) Genel Sekreter, Birlik işlerini yürütmek ve personelini yönetmekle görevli olup,
Başkana ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
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ALTINCI BÖLÜM
İnceleme ve Araştırma Komiteleri

Kuruluşu ve üyelerinin seçilmesi
MADDE 32 – (1) Birliğe intikal eden işler ile, yapılacak mesleki araştırma ve incele-

melerin gereği şekilde yürütülebilmesini sağlamak üzere, Yönetim Kurulu kararı ile Birlik bün-
yesinde istişari mahiyette inceleme ve araştırma komiteleri kurulabilir. Bu komitelerin üyeleri,
alanında uzman kişiler arasından, ilgili Yönetim Komitesinin görüşü alınarak Yönetim Kurulu
tarafından seçilir.

(2) Birliğin çalışma ve hesap dönemi ile bağlı olmaksızın iki yıl için seçilecek komite
üyeleri beşten az olamaz.

(3) İnceleme ve Araştırma Komitelerinin çalışma usul ve esasları ile üyelerine ödenecek
ücretler, Yönetim Kurulunca onaylanarak yürürlüğe konulacak bir iç yönetmelikle belirlenir.

Görevleri
MADDE 33 – (1) Araştırma ve İnceleme Komiteleri, araştırılmasında ve incelenme-

sinde yarar gördükleri konular üzerinde çalışma yaparak ilgili Yönetim Komitesine ve Yönetim
Kuruluna öneride bulunabilir. Ayrıca, Yönetim Kurulunca ve yönetim komitelerince intikal et-
tirilen konuları inceleyerek, görüşlerini yazılı olarak bildirir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Defterler
MADDE 34 – (1) Birlik, noterden tasdikli olarak aşağıdaki defterleri tutmakla yüküm-

lüdür:
a) Üye kayıt defteri ve Levha.
b) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, yönetim komiteleri, Denetim Kurulu ve Disiplin Ku-

rulu karar defterleri.
c) Kasa defteri.
ç) Yevmiye defteri, defterikebir veya yevmiyeli defterikebir.
d) Demirbaş eşya defteri.
e) Sair gerekli defterler.
(2) Kayıtlar, yasal usule göre elektronik ortamda tutulabilir.
Karar defterleri
MADDE 35 – (1) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, yönetim komiteleri, Denetim Kurulu

ve Disiplin Kurulu kararları doğrudan doğruya defterlere yazılabileceği gibi, yazılan kararların
ilgili defterlere yapıştırılarak Birlik mührü ile mühürlenmek suretiyle düzenlenmesi de müm-
kündür.

(2) Genel Kurul kararları, toplantıyı yöneten Başkanlık Divanı üyeleri; Yönetim Kurulu,
yönetim komiteleri, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararları, kurulun oluşma şekline göre,
toplantılara katılan başkan, başkan yardımcısı ve üyeler tarafından imzalanır. Kararlara katıl-
mayanlar veya çekimser kalanlar, gerekçelerini kararların altına yazarak imzalar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 36 – (1) 1/7/2008 tarihli ve 26923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Birlik organ seçimleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/9/2012 tarihinde yapılan organ seçimleri, 2014 yılı Nisan

ayı içerisinde yapılacak Olağan Genel Kurulda yenilenir.
Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik

Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu yürütür.
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TEBLİĞLER

Sermaye Piyasası Kurulundan:
ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ

(II-27.1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ortaklıklarda hakim ortağın diğer ortakları ortak-

lıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını hakim ortağa satma hakkının uygulanmasına
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Birlikte hareket eden kişiler:  Ortaklığın yönetim kontrolüne sahip olmak amacıyla

açık ya da zımni, sözlü ya da yazılı bir anlaşmaya dayanarak işbirliği yapan gerçek ya da tüzel
kişileri,

b) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan sistemler ve pazar yerleri
ile yurt dışı borsaları,

c) Gelişen işletmeler piyasası: Borsa mevzuatında tanımlanan piyasayı,
ç) Hakim ortak: Birlikte veya tek başına ortaklığın oy haklarının en az %95’ine sahip

olan gerçek ya da tüzel kişileri,
d) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
e) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
f) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
g) Ortaklık: Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim or-

taklıkları,
ğ) Pay alım teklifi: Kurulun pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan tek-

lifi,
h) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,
ı) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
i) TTSG: Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini,
j) Yatırım kuruluşu: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan anonim or-

taklıkları,
k) Yönetim kontrolü: Tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle birlikte doğrudan

veya dolaylı olarak ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına veya genel kurulda yö-
netim kurulu üye sayısının salt çoğunluğuna karşılık gelen sayıda üyelikler için aday gösterme
hakkı veren imtiyazlı payların çoğunluğuna sahip olunmasını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Haklarının Kullanımı

Ortaklıktan çıkarma hakkı ve oy haklarının hesaplanma usulü
MADDE 4  – (1) Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dahil olmak

üzere başka bir şekilde sahip olunan payların ortaklığın oy haklarının en az %95’ine ulaşması
durumunda, hakim ortak açısından sahip oldukları payların imtiyazlı olup olmadığı dikkate
alınmaksızın diğer pay sahiplerinin tamamını ortaklıktan çıkarma hakkı doğar.

(2) Oy haklarına ilişkin oranın tespitinde, pay sahiplerinin ve birlikte hareket edenlerin
doğrudan ve dolaylı payları ile oy hakkında imtiyazlar dikkate alınır. Oy hakkında imtiyazların
dikkate alınması için, TTK ve tabi olunan diğer mevzuatlarda belirtilen istisnalar hariç olmak
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üzere, söz konusu imtiyazların genel kurullarda alınacak tüm kararlara ilişkin oylamalarda kul-
lanılabilmesi gerekir. Aksi durumda, hesaplamada oy sayısı yerine pay sayısı dikkate alınır.
Paylar üzerinde intifa veya alım hakkı olan kişilerin sahip olduğu oy hakkı dikkate alınmaz.

(3) Ortaklıkların sermaye piyasası mevzuatı dışında tabi oldukları diğer mevzuattan
kaynaklanan yükümlülükleri saklıdır.

Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımı
MADDE 5  – (1) Ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteyen hakim ortak, bu Teb-

liğin 4 üncü maddesinde belirtilen orana ulaşılmasını veya bu orana sahipken ek pay alımında
bulunulmasını takip eden üç aylık hak düşürücü süre içerisinde bu hakkını kullanmak üzere
ortaklığa başvurur.  Söz konusu başvuruda; hakim ortağın adı soyadı/unvanı, adresi, satım be-
deli, payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için pay değerlerinin adil ve makul olduğunun
tespiti amacıyla Kurulun ilgili düzenlemelerine göre hazırlatılan değerleme raporu ile banka
teminat mektubuna yer verilmesi veya ortaklıktan çıkarma hakkı için kullanılacak fonun özel
bir hesapta bloke edilmesi gerekir.

(2) Ortaklık yönetim kurulunun; talepte bulunan pay sahiplerinin bu Tebliğin öngördüğü
oranda paya sahip olup olmadığını araştırması, ödenecek bedeli değerlendirmesi ve diğer or-
takların paylarının iptali ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların ihracı ama-
cıyla karar alması; ortaklığın da ihraç belgesinin onaylanmasını teminen bu Tebliğin Ek-1’inde
yer alan belgelerle birlikte Kurula başvurması gerekir. Payları borsada işlem gören ortaklıklar,
eş zamanlı olarak ayrıca paylarının borsa kotundan çıkarılması için borsaya başvurur. Kurula
yapılacak başvuru, Kurulun paylara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tahsisli sermaye artırımı
esaslarına göre sonuçlandırılır; ancak bu durumda borsanın toptan satışlar pazarına ilişkin dü-
zenlemelerinde yer alan fiyat marjlarına ilişkin esaslar uygulanmaz.

(3) Hakim ortak, diğer ortakları ortaklıktan çıkarmaya ilişkin toplam bedeli Kurul ona-
yını takip eden üç iş günü içinde ortaklığın banka hesabına yatırır. Ortaklık tarafından hakim
ortağa tahsisli olarak yapılacak sermaye artırımı, hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkına
karşılık olarak bu maddenin birinci fıkrası kapsamında bloke edilen ortaklığa önceden vermiş
olduğu söz konusu tutara mahsuben gerçekleştirilir. İhraç edilecek yeni paylar için nominal
değerinden aşağı olmamak kaydıyla ortaklıktan çıkarma hakkı kullanım bedeli üzerinden he-
saplanacak Kurul ücreti, ihraç belgesinin teslim alınmasından önce hakim ortak tarafından Ku-
rulun ilgili hesabına yatırılır.

(4) Kurulca onaylı ihraç belgesi, ortaklıklar tarafından Kurul onayını takip eden altı iş
günü içerisinde ticaret siciline tescil edilir ve TTSG’de yayımlanır. Ortaklıktan çıkarma hak-
kının kullanımına konu olan önceki paylar, tescil tarihi itibarıyla iptal edilmiş sayılır.

(5) Payları borsada işlem gören ortaklıklar, hakim ortağın parayı ortaklık hesabına ya-
tırmasını takip eden iş günü bu bedelin hakim ortak dışındaki ortakların hesabına aktarılması,
söz konusu ortakların paylarının iptali ve yeni ihraç edilecek payların hakim ortak hesabına
aktarılması talebi ile MKK’ya başvurur. MKK sisteminde kayden izlenen paylara ilişkin tu-
tarlar, MKK tarafından hakim ortak dışındaki hak sahipleri hesaplarına aktarılmak üzere ilgili
yatırım kuruluşları hesaplarına transfer edilir. Söz konusu tarih itibarıyla MKK sisteminde or-
taklık nezdinde izlenen paylar ile kaydileştirilmeyen ve anılan tarihten sonra pay sahibi oldu-
ğunu ispat eden kişilerin paylarına ilişkin bakiye tutarın, ortaklık tarafından üç yıllık bir süre
boyunca ilgili yatırım kuruluşları vasıtasıyla Takasbank nezdinde açılacak özel bir bloke he-
sapta nemalandırılmak suretiyle tutulması gerekir. Bloke edilecek tutar için banka teminat mek-
tubu verilmesi mümkündür. Payların iptalinden itibaren üç yıllık sürenin sonunda, ilgili yatırım
kuruluşunun Takasbank’a başvurusunu takiben blokaj kaldırılır. Üç yıl boyunca Takasbank
nezdinde bloke olarak tutulan tutarın neması ile hesapta kalan bakiye, üç yıllık sürenin sonunda
talep üzerine ortaklığa iade edilir. Bu tarihten sonra pay sahibi olduğunu ispat eden kişilere
payları karşılığında ödenecek pay bedelleri ortaklık tarafından karşılanır. Bu fıkranın uygulan-
masında bloke hesapta yer alan tutarın nemalandırılması, aracılık işlemlerinde uygulanacak ta-
kas esasları ve blokajın kaldırılmasına ilişkin esaslar Takasbank tarafından Kurulun onayı ile
belirlenir.
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(6) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar; hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hak-
kını kullanacağını, ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılması sebebi ile payların iptal edilece-
ğini ve pay sahibi olan ortakların satım bedeli karşılığında sahip oldukları pay senetlerinin im-
hası için ortaklığa başvurmaları gerektiğini Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklar ve ortaklık merkezinin bulunduğu yerde
yayımlanan en yüksek tirajlı yerel süreli yayınlardan birinde veya ulusal bir gazetede ilan eder.
Teslim olunan pay senetlerinin bedelleri aynı gün içerisinde tam ve nakden ödenir. Pay senetleri
ilgili kuponlarla birlikte noter huzurunda fiziken iptal ve imha edilir ve bu durum noter tara-
fından düzenlenecek bir tutanakla tespit ettirilir. Söz konusu ortaklıklar; ortaklıktan çıkarma
hakkının kullanımına konu olan ve iptal edilmiş sayılan önceki payları, herhangi bir süre sınırı
olmaksızın sahiplerinin yapacakları başvuru üzerine satın almakla yükümlüdür.

(7) Beşinci fıkrada belirtilen MKK sürecinin tamamlanmasının ardından, borsa tara-
fından konuya ilişkin başvuru değerlendirilerek ortaklık paylarının borsa kotundan çıkarılma-
sına ve işlem görmekten sürekli men edilmesine karar verilir; anılan karar, kararın borsa tara-
fından KAP’ta duyurulmasını izleyen ilk iş günü yürürlüğe girer.

(8) Hakim ortak tarafından ortaklıktan çıkarma hakkının kullanıldığı ortaklıklar, Kurul
tarafından resen Kanun kapsamından çıkarılır.

(9) Bu maddede yer alan hükümler, payları borsanın kot dışı pazarlarında veya Gelişen
İşletmeler Piyasasında işlem gören ortaklıkların borsa pazarlarından sürekli çıkmak için yapa-
cakları başvurularda da uygulanır.

(10) Bu madde kapsamında yapılacak borsa kotundan çıkarılma işlemleri, ayrılma hak-
kının doğmadığı haller arasında kabul edilir.

Satma hakkı
MADDE 6 – (1) Ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu tarihten itibaren üç aylık hak

düşürücü süre içerisinde hakim ortak dışındaki diğer ortakların sahip oldukları payları hakim
ortağa satma hakkı doğar. Söz konusu üç aylık süre içerisinde hakim ortağın hakim konumunu
kaybetmesi durumunda, sürenin bitimine kadar satma hakkının kullandırılmasına devam edilir.
Bu süreç içerisinde, hakim ortağın satma hakkının kullanılması sebebiyle yaptığı alımlar hariç
olmak üzere ek pay alması sebebiyle ortaklıktan çıkarma hakkını kullanacağını kamuya açık-
laması halinde; kamuya açıklama anından itibaren, diğer ortaklar açısından satma hakkı kulla-
nılamaz hale gelir. Ancak söz konusu kamuya açıklama zamanından önce satma hakkını kul-
lanmak üzere başvuru yapan pay sahiplerinin bu talepleri, belirlenen ilk fiyat üzerinden ortak-
lıktan çıkarma hakkının kullanımına ilişkin süreç beklenmeksizin sonuçlandırılır.

(2) Satma hakkı  kullanılmak istendiğinde, sahip olunan imtiyazlı veya imtiyazsız tüm
paylar için kullanılmalıdır.

(3) Hakim ortak dışında kalan diğer pay sahipleri satma hakkını kullanma taleplerini
ortaklığa yazılı olarak iletir. Ortaklığın, talepte bulunan pay sahiplerinin ortaklık sıfatını araş-
tırması, ödenecek bedeli değerlendirmesi ve bu amaçla payları borsada işlem görmeyen ortak-
lıklar için pay değerlerinin adil ve makul olduğunun tespiti amacıyla Kurulun ilgili düzenle-
meleri uyarınca bir değerleme raporu hazırlatması ve pay sahiplerinin bu taleplerinin kendisine
talebin ulaşmasını izleyen en geç bir ay içinde iadeli taahhütlü mektupla veya noter aracılığı
ile hakim ortağa bildirmesi gerekir. Payları borsada işlem gören ortaklıklar için bir aylık süre
üç iş günü olarak uygulanır.

(4) Hakim ortağın, kendisine satma hakkı kullanım talebinin ulaşmasını izleyen en geç
altı iş günü içerisinde pay bedellerini ortaklık hesabına yatırması gerekir. Satma hakkını kul-
lanmak isteyen ortakların sahip oldukları payların bedeli, pay bedellerinin hakim ortak tara-
fından ortaklık hesabına yatırılmasını takip eden ilk iş günü ortaklık tarafından ödenir ve ödeme
sonrası pay devir işlemleri sonuçlandırılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı Kullanım Bedeli

Hakların kullanım bedeli
MADDE 7  – (1) Ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanımına ilişkin süreçte

bedel Türk Lirası olarak tam ve nakden ödenir.
(2) Bu Tebliğ hükümleri kapsamında satma hakkının kullanımına ilişkin olarak Kanu-

nun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen adil bedelin, ortaklıktan çıkarma hakkının
kullanımına ilişkin olarak Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrası ile 24 üncü maddesi hü-
kümleri çerçevesinde belirlenecek satım bedeli ile eşit olduğu kabul edilir.

(3) Kanun çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılmasında satım bedeli ve
satma hakkının kullanılmasında adil bedel olarak;

a) Payları borsada işlem gören ortaklıklar için;
1) Borsada işlem gören pay gruplarının her biri için, hakim ortak konumunun kazanıl-

dığının veya hakim ortak konumunda bulunup ek pay alındığının kamuya açıklandığı tarihten
önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması,

2) Borsada işlem görmeyen pay gruplarının her biri için; işlem gören sadece bir pay
grubu bulunması durumunda bu gruba ilişkin olarak bu fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt
bendi hükmü çerçevesinde tespit edilen fiyat, işlem gören birden fazla pay grubu bulunması
durumunda ise bu gruplara ilişkin olarak bu fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmü
çerçevesinde tespit edilen fiyatların aritmetik ortalaması,

b) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için, her bir pay grubuna ilişkin fiyatın
adil ve makul olduğunun tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunda tespit edilen bedel,

dikkate alınır.
(4) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların pay gruplarına ilişkin hazırlanacak

değerleme raporu, ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılmasına ilişkin süreçte hakim ortak ta-
rafından, satma hakkının kullanılmasına ilişkin süreçte ise ortaklık tarafından hazırlatılır.

(5) Hakim ortağın, satma hakkının kullanılması sebebiyle yaptığı alımlar hariç olmak
üzere bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen üç aylık hak düşürücü süre için-
de tekrar ek pay alması durumunda; yeniden hesaplanacak satma hakkı bedelinin üç aylık sü-
renin başlangıcında hesaplanan ilk satma hakkı bedelinden düşük olması halinde, satma hak-
kının kullanılmasında belirlenen ilk fiyat esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kamuyu aydınlatma
MADDE 8 – (1) Hakim ortak konumunun kazanılması veya bu konumda iken ek pay

alınması ya da bu konumun kaybedilmesi durumları, Kurulun özel durumların kamuya açık-
lanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hakim ortak tarafından kamuya açıklanır. Hakim
ortak konumunun kazanılması veya bu konumda iken ek pay alınması durumunda; ortaklıktan
çıkarma hakkının kullanılmasına karar verilmiş ise, bu duruma ilişkin bilgiye de söz konusu
açıklamada yer verilmesi gerekir.

(2) Aşağıdaki hususlar, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzen-
lemeleri çerçevesinde ortaklık tarafından kamuya açıklanır:

a) Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımı talebinde bulunulması ve ortaklıktan çıkarma
sürecine ilişkin bilgi,

b) Ortaklıktan çıkarma sürecinin sonuçlarına ilişkin bilgi,
c) Satma hakkının kullanılmak istenmesi halinde, başvuru geldiği sürece günlük olarak,

bu hakkı kullanmak isteyen ortakların sayısı, sermayedeki pay oranları ile toplam satma hakkı
bedeli,
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ç) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için, satım bedelinin tespitine ilişkin de-
ğerleme raporu sonuçları,

d) Satma hakkının kullanım süresi sonucunda, bu hakkı kullanan ortakların sayısı ve
sermayedeki pay oranları ile hakim ortağın sermayedeki pay oranı.

İstisnalar
MADDE 9 – (1) Kamu kurum veya kuruluşlarının pay sahibi olduğu ortaklıklarda,

ilgili kamu kurum veya kuruluşlarının aksi yönde talepleri olmadığı sürece kamunun sahip ol-
duğu paylar için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

(2)Yatırım ortaklıklarına ilişkin hükümler saklıdır.
Ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanımına ilişkin sınırlama
MADDE 10 – (1) Ortaklık paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren

iki yıl süreyle ortaklıktan çıkarma veya satma hakkı kullanılamaz.
Mevcut durumda hakim ortak konumunda bulunan ortaklara ilişkin hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla hakim ortak konumun-

da bulunan ortaklar açısından, ortaklıktan çıkarma hakkı kendiliğinden doğmaz. Bu durumda
satma hakkı da kullanılamaz. Ancak, hakim ortak tarafından yapılacak ek bir pay alımı ile bu
haklar kullanılabilir hale gelir.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.

EK-1

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA HAKKININ KULLANIMI İÇİN KURULA YAPI-
LACAK BAŞVURULARDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1. Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline getirilmiş, or-
taklığı temsile yetkili kişilerce imzalı esas sözleşme,

2. Esas sözleşmede yer alan pay gruplarına ve bu gruplara tanınan imtiyaz ve kısıtla-
malara ilişkin bilgiler,

3. Hakim ortağın adı soyadı/unvanı, adresi ve satım bedeli,
4. Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için pay değerlerinin adil ve makul ol-

duğunun tespiti amacıyla Kurulun ilgili düzenlemelerine göre hazırlanmış değerleme raporu,
5. Türkiye’de bankacılık faaliyetinde bulunma yetkisine sahip bir banka tarafından ve-

rilecek ödeme garantisine veya ortaklıktan çıkarma hakkı için kullanılacak özel bir hesapta
bloke edilmiş fona ilişkin bilgi ve belgeler,

6. Yönetim kurulunun diğer ortakların paylarının iptali ile söz konusu paylar karşılı-
ğında çıkarılacak yeni payların ihracına ilişkin kararı,

7. İhraç belgesi,
8. Esas sermaye sistemindeki ortaklıklarda sermaye maddesinin değişikliğine ilişkin

madde tadil tasarısı,
9. Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklarda, Kanunun 18 inci maddesinin yedinci fık-

rası uyarınca tescil ve ilan ettirilecek çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin serma-
yeye ilişkin maddesinin yeni şekli,

10. Ortaklığın mevcut sermayesinin ödendiğinin tespitine ilişkin mali müşavir raporu,
11. Ortaklığın son durum itibarıyla yüzde beş ve üzeri pay sahiplerini gösterir şekilde

ortaklık yapısı ile mevcut yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi,
12. Ortaklığın yaptığı son sermaye artırımı tescilinin ilanına ilişkin TTSG,
13. Ortaklığı temsile yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri,
14. Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgeler.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARINA

İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ
(III-52.4)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esasları

düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ girişim sermayesi yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kural-

larına, katılma paylarının ihracı ile bunların nitelikli yatırımcılara satışına, ihraç belgesine, ya-
tırımcılarının bilgilendirilmesine, tasfiye ve sona ermelerine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 52 nci ve 54 üncü maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bilgilendirme dokümanları: Fon içtüzüğü, ihraç belgesi ve yatırımcı bilgi formunu,
b) BİAŞ: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,
c) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde ta-

nımlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt dışı borsaları,
ç) Fon: Girişim sermayesi yatırım fonunu,
d) Fon toplam değeri: Fon portföyündeki varlıkların Kurulun ilgili düzenlemeleri çer-

çevesinde değerlenmesi neticesinde bulunan fon portföy değerine varsa diğer varlıkların ve
alacakların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle ulaşılan değeri,

e) GİP: BİAŞ Gelişen İşletmeler Piyasası’nı,
f) Girişim şirketi: Türkiye’de kurulu veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan

ve kaynak ihtiyacı olan şirketleri,
g) İlişkili taraf: Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen düzen-

lemelerde yer alan ilişkili tarafı,
ğ) İştirak payları: Bu Tebliğde tanımlanan girişim şirketlerinin sermayesini temsil eden

payları,
h) Kanun: 6362 sayılı Kanunu,
ı) Katılma payı: Yatırımcının sahip olduğu hakları taşıyan ve fona katılımını gösteren,

kayden izlenen sermaye piyasası aracını,
i) Kaynak taahhüdü: Katılma paylarının ihracını müteakip nitelikli yatırımcılar tarafın-

dan bir defada veya farklı tarihlerde fona ödenecek nakdi,
j) KOBİ Yönetmeliği: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıf-
landırılması Hakkında Yönetmeliği,

k) Kurucu: Kurulun Portföy Yönetim Şirketlerine ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin
Esaslar Tebliği (III-55.1) çerçevesinde Kuruldan faaliyet izni almış portföy yönetim şirketini
veya girişim sermayesi portföy yönetim şirketini,

l) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
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m) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’yi,
n) Nitelikli katılma payı: Bu Tebliğde belirlenen haklara ek olarak fonun yönetimine

ilişkin haklar ve kar payı imtiyazı veren katılma payını,
o) Nitelikli yatırımcı: Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenleme-

lerinde tanımlanan kişiler ile 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan bireysel katılım yatırımcısı
lisansına sahip kişileri,

ö) Portföy saklama tebliği: Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Ku-
ruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği (III-56.1)’ni,

p) Portföy saklayıcısı: Kurulun portföy saklama tebliği çerçevesinde portföy saklama
hizmetini yürüten kuruluşu,

r) Portföy yöneticisi: Portföy Yönetim Şirketlerine ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İliş-
kin Esaslar Tebliği (III-55.1) çerçevesinde Kuruldan faaliyet izni almış portföy yönetim şirketini
veya girişim sermayesi portföy yönetim şirketini,

s) Portföy yönetim tebliği: Portföy Yönetim Şirketlerine ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine
İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’ni,

ş) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,
t) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
u) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
ü) Türev araçlar: Kurulca fon portföyüne alınması uygun görülen vadeli işlem ve opsi-

yon sözleşmelerini,
v) Yatırımcı sözleşmesi: Fon ile katılma payı sahipleri arasında bireysel veya toplu ola-

rak akdedilen, asgari olarak içtüzük ve ihraç belgesinde yer verilmeyen hususların düzenlendiği
sözleşmeyi,

y) Yönetim kontrolü: Kurulun pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan
yönetim kontrolünü

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Girişim sermayesi yatırım fonu
MADDE 4 – (1) Fon, Kanun hükümleri uyarınca nitelikli yatırımcılardan katılma payı

karşılığında toplanan para ya da iştirak paylarıyla, pay sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet
esaslarına göre, üçüncü fıkrada belirtilen varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek ama-
cıyla Kuruldan faaliyet izni alan portföy yönetim şirketleri ve girişim sermayesi portföy yöne-
tim şirketleri tarafından bir içtüzük ile süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal
varlığıdır.

(2) Fonların süresine fon içtüzüğü ve ihraç belgesinde yer verilir.
(3) Fonlar, aşağıda sayılan varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacı dışında

herhangi bir işle uğraşamazlar.
a) Girişim sermayesi yatırımları,
b) Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulan anonim ortaklıklara ait

paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları,
c) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türk

Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapı-
labilen, yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ve anonim ortaklık payları,
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ç) Vadeli mevduat ve katılma hesabı,
d) Yatırım fonu katılma payları,
e) Repo ve ters repo işlemleri,
f) Varantlar ve sertifikalar,
g) Kira sertifikaları ve gayrimenkul sertifikaları,
ğ) Takasbank para piyasası işlemleri,
h) Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,
ı) Kurulca uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak se-

netleri,
i) Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları.
Fonun malvarlığı
MADDE 5 – (1) Fonun malvarlığı, kurucunun, portföy saklayıcısının ve portföy yö-

neticisinin malvarlığından ayrıdır.
(2) Fon malvarlığı; fon hesabına olması, içtüzük ile ihraç belgesinde hüküm bulunması

şartıyla kredi alınması ve koruma amaçlı türev araç işlemleri yapılması amacı haricinde teminat
gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı kurucunun ve portföy saklayıcısının yönetiminin
veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi başka bir amaçla tasarruf edi-
lemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyatî
tedbir konulamaz ve iflas masasına dâhil edilemez.

(3) Kurucunun ve/veya portföy yöneticisinin üçüncü kişilere olan borçları ve yüküm-
lülükleri ile fonların aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez.

Fon bilgilendirme dokümanları
MADDE 6 – (1) Fon bilgilendirme dokümanları fon içtüzüğü, ihraç belgesi ve varsa

yatırımcı bilgi formundan oluşur.
(2) Fon içtüzüğü katılma payı sahipleri ile kurucu, portföy saklayıcısı ve portföy yöne-

ticisi arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesini, Kanunun 56 ncı
maddesi kapsamında saklanmasını ve vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan ge-
nel işlem şartlarını içeren iltihaki bir sözleşmedir. İçtüzük standardı Kurulca belirlenir. İçtüzükte
bulunması gereken asgari unsurlar Ek/1’de yer almaktadır.

(3) Fon ihraç belgesi fonun niteliği ve satış şartları hakkındaki bilgileri içeren belgedir.
İhraç belgesi standardı Kurulca belirlenir. İhraç belgesinde bulunması gereken asgari unsurlar
Ek/2’de yer almaktadır.

(4) Yatırımcı bilgi formu fonun yapısını, yatırım stratejisini ve risklerini gösteren özet
bir formdur. Kurucu, bu formun içtüzük ve ihraç belgesi ile tutarlılığından, içeriğinin doğrulu-
ğundan, güncelliğinin sağlanmasından ve bu formda yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bil-
gilerden kaynaklanan zararlardan sorumludur. Yatırımcı bilgi formu standardı Kurulca belirle-
nir. Yatırımcı bilgi formunda bulunması gereken asgari unsurlar Ek/3’te yer almaktadır. Yatı-
rımcı bilgi formu hazırlanması ihtiyaridir.

Kurucunun yetki ve sorumluluğu
MADDE 7 – (1) Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde

temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve ihraç belgesi hüküm-
lerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adı-
na ve fon hesabına mevzuat ve içtüzük ile ihraç belgesine uygun olarak tasarrufta bulunmaya
ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir.

2 Ocak 2014 – Sayı : 28870                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 37



(2) Kurucu portföy yönetim hizmetini portföy yönetim tebliğinin 8 inci maddesinin
dördüncü fıkrası çerçevesinde imzalanacak bir sözleşme ile başka bir portföy yönetim şirke-
tinden veya girişim sermayesi portföy yönetim şirketinden alabilir. Fonun faaliyetlerinin yü-
rütülmesi esnasında kurucu tarafından fonun yönetiminin bir portföy yöneticisine devredilmesi
veya dışarıdan sağlanan hizmetlerden yararlanılması, kurucunun sorumluluğunu ortadan kal-
dırmaz.

(3) Kurucu ile katılma payı sahipleri arasındaki ilişkilere Kanunda, ilgili mevzuatta, iç-
tüzükte, ihraç belgesi ve yatırımcı sözleşmesinde hüküm bulunmayan hâllerde 11/1/2011 tarihli
ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 502 ilâ 514 üncü maddeleri hükümleri kıyasen uygu-
lanır.

Fon portföyünün yönetimi
MADDE 8 – (1) Kurucu veya varsa portföy yöneticileri, fon malvarlığını yatırımcı le-

hine ve yatırımcının çıkarını gözetecek şekilde, portföy yönetim tebliğinde yer alan düzenle-
meler çerçevesinde, Kanun, bu Tebliğ, içtüzük hükümleri ve ihraç belgesinde belirlenen yöne-
tim ilkelerine göre yönetmekle yükümlüdür. Fon portföyünün yönetiminde birden fazla portföy
yöneticisi ile sözleşme yapılabilir. Bu durumda yapılacak portföy yönetim sözleşmesinde, port-
föy yöneticilerinin portföy yönetiminin devralınmasından kaynaklanan hak ve yükümlülükle-
rine de yer verilmesi zorunludur.

(2) Fon portföyünün yönetiminde portföy yönetim tebliğinin 33 üncü maddesinde yer
alan ilkelere uyulur. Şu kadar ki, 19 uncu maddede belirtilen işlemlerde portföy yönetim teb-
liğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uygulanmaz.

(3) Portföy yöneticisi portföy için yapılan bir alım satım işleminden dolayı lehine ko-
misyon, iskonto ve benzeri menfaat sağlarsa, bu durum kurucu tarafından öğrenildiği tarih iti-
bariyle en uygun haberleşme vasıtasıyla yatırımcılara bildirilir.

Fon portföyünün saklanması
MADDE 9 – (1) Fon portföyündeki varlıkların, portföy saklama tebliği düzenlemeleri

çerçevesinde saklanması zorunludur. Fiziken veya kayden saklanması mümkün olmayan var-
lıkların mevcudiyetini ve fona aidiyetini gösteren bilgi, belge ve kayıtlar da portföy saklayıcısı
nezdinde tutulur.

(2) Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bilgi ve belgelerin örnekleri saklama söz-
leşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yatırımın yapılmasını müteakip 10 iş günü içinde
portföy saklayıcısına iletilir.

Fonun temsili
MADDE 10 – (1) Fon, taraf olacağı tüm sözleşmeler ile girişim şirketlerinin yönetimine

katılınması ve bu şirketlerin genel kurullarında oy kullanılması da dahil olmak üzere tüm faa-
liyetlerinin icrasında, kurucunun yönetim kurulu tarafından temsil edilir. Yönetim kurulu bu
yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye devredebilir. Ancak, fonun kuruluş, katılma payı
ihracı, tasfiye, portföy yönetim ücreti artışı ile katılma payı sahiplerinin yatırım kararlarını et-
kileyebilecek nitelikteki diğer işlemlerinin yönetim kurulu kararı ile yapılması zorunludur.

(2) Fonun girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin TTK’da belirtilen ortaklık haklarını
ve bu Tebliğ’de belirtilen pay sahipliği sözleşmelerinden kaynaklanan yönetimsel haklarını
kullanmak üzere, kurucunun yönetim kurulu kararı ile kurucunun personeli olmayan üçüncü
kişiler de vekil olarak belirlenebilir. Bu durumda dahi kurucunun mevzuattan, fon içtüzüğü ve
ihraç belgesinden doğan sorumluluğu devam eder.
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Kurucunun ve yöneticinin organizasyon yapısı
MADDE 11 – (1) Girişim sermayesi portföy yönetim şirketi dışındaki kurucuların yö-

netim kurulu üyelerinden en az birinin girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık
tecrübeye sahip olması; ayrıca, bu kurucular nezdinde dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve
girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip bir personel ile bu
fıkrada belirtilen yönetim kurulu üyesi ve genel müdürün yer aldığı en az üç kişiden oluşan bir
yatırım komitesinin oluşturulması zorunludur. Fon portföyünün kurucu dışında bir portföy yö-
neticisi tarafından yönetilmesi halinde ise, söz konusu organizasyon yapısının portföy yöneticisi
nezdinde oluşturulması zorunludur. Girişim sermayesi portföy yönetim şirketlerine ilişkin
olarak portföy yönetim tebliğinin 9 uncu maddesinde yer alan esaslar saklıdır. Her durumda
10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen vekilin de yatırım komitesinde yer alması müm-
kündür.

(2) Girişim sermayesi yatırım fonu kurucusunun ve varsa portföy yöneticisinin risk yö-
netim sisteminin portföy yönetim tebliğinde belirtilen hükümlerin yanı sıra asgari olarak girişim
sermayesi yatırımlarına ilişkin risk yönetimi esaslarını içerecek şekilde oluşturulması zorun-
ludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fonun Kuruluşu ile Fon Katılma Paylarının İhracına, Satışına,  Pazarlanmasına

ve Dağıtımına, Fona İadesine, Yatırımcılar Arasında Devredilmesine
ve Değerine İlişkin Esaslar

Fonun kuruluşu
MADDE 12 – (1) Fon kuruluşu için kurucu, taslak içtüzük ve Kurulca esasları belirle-

nen standart form ile Kurulca istenen diğer bilgi ve belgelerle Kurula başvurur. Fonun kuruluş
izni alabilmesi için kurucunun portföy saklayıcısı ile saklama sözleşmesi imzalamış olması ve
içtüzüğün Kurulca onaylanması gereklidir. Fonlar şemsiye fon olarak kurulamazlar.

(2) Kuruluş başvurusu kapsamında, içtüzükte yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve
Kurulca belirlenen içtüzük standardına göre eksiksiz olması zorunludur.

(3) Fon kuruluş başvuruları, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından
itibaren iki ay içinde Kurul tarafından karara bağlanır.

(4) Kurulca onaylanan içtüzük, Kurul kararının kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi
izleyen altı iş günü içinde kurucunun merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir
ve TTSG’de ilan olunur.

(5) Bu madde çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde başvuruların onaylanmaması
halinde bu durum gerekçesi belirtilerek başvuru sahibine bildirilir.

(6) Fon kuruluş başvurusu için gerekli standart form ile form ekinde yer alacak bilgi
ve belgeler Kurul tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Fon katılma paylarının ihracı
MADDE 13 – (1) Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir.
(2) Fonun katılma payı ihracı için Kurulca belirlenen standartlara uygun olarak düzen-

lenen ihraç belgesi ve standart form ile Kurulca istenen diğer bilgi ve belgelerle birlikte kurucu
tarafından Kurula başvurulur. Şu kadar ki, fonun katılma payı ihracı başvurusunun içtüzüğün
tescilinden itibaren, fon işlemleri için gerekli mekan, teknik donanım ve muhasebe sisteminin
oluşturulmuş ve yeterli sayıda personelin atanmış olması kaydıyla, en geç altı ay içinde yapıl-
ması zorunludur. Bu süre içinde Kurula başvuru yapılmaması durumunda, içtüzük kurucu ta-
rafından ticaret sicilinden terkin ettirilir. Terkine ilişkin belgeler altı iş günü içinde Kurula gön-
derilir. Kurulca uygun görülecek makul gerekçelerin varlığı halinde bu fıkrada belirtilen altı
aylık süre bir defaya mahsus olmak üzere altı ay daha uzatılabilir.
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(3) Katılma paylarının ihraç edilebilmesi için fon ihraç belgesinin Kurul tarafından
onaylanması gereklidir. Katılma paylarının ihracı için ayrıca izahname düzenlenmez.

(4) İhraç belgesinin onaylanması aşamasında aşağıda yer alan esaslar uygulanır.
a) İhraç belgesi Kurula sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde 20 iş günü içinde ince-

lenir; ihraç belgesinde yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen standarda
göre eksiksiz olduğunun tespiti halinde belge onaylanır ve keyfiyet ilgililere bildirilir.

b) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması
halinde, başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içinde başvuru sahibi bilgilendirilir. Eksik bilgi
ve belgelerin Kurulca belirlenecek süre içinde tamamlanması gereklidir. Bu takdirde, (a) ben-
dinde öngörülen süre, söz konusu bilgi ve belgelerin Kurula sunulduğu tarihten itibaren işle-
meye başlar. (a) bendinde yapılan inceleme neticesinde ihraç belgesinin onaylanmaması halinde
bu durum gerekçesi belirtilerek başvuru sahibine bildirilir.

(5) İhraç belgesinin onaylanması, bu belgede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Ku-
rulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ilgili fon katılma paylarına ilişkin bir tavsiye olarak
da kabul edilemez.

(6) Kurulca onaylanmış ihraç belgesi ticaret siciline tescil edilmez.
(7) Katılma payları, ihraç belgesinin Kurulca onaylanmasını takiben içtüzük, ihraç bel-

gesi ve varsa yatırımcı bilgi formundaki esaslar çerçevesinde ve ihraç belgesinde belirtilen
satış başlangıç tarihinden itibaren, ihraç belgesinde ilan edilen dağıtım kanalları aracılığıyla
yatırımcılara sunulur.

(8) Katılma payları karşılığı yatırımcılardan toplanan parayla, ihraç belgesinde belirtilen
esaslar çerçevesinde yatırım yapılması zorunludur.

(9) Kurucunun ilk fonu dışındaki fonların kuruluş ve katılma paylarının ihracına izin
verilmesine ilişkin başvurular birlikte yapılır. Bu fonların kuruluş ve katılma payı ihracı baş-
vuruları birlikte değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Ancak, bir kurucunun kurucusu olacağı ilk
fonu için kuruluş ve katılma payı ihraç başvuruları ayrı olarak değerlendirilir ve sonuçlandırı-
lır.

(10) İhraç belgesinde yer verilmesi şartıyla katılma payları iştirak payları karşılığında
da satılabilir. Satıştan önce iştirak paylarının değerlemesinin Kurulca uygun görülen kuruluş-
larca yapılması zorunludur.

(11) Fon, içtüzüğünde hüküm bulunması şartı ile nitelikli katılma payı ihraç edebilir.
Nitelikli katılma payı sahiplerine veya bunların yasal temsilcilerine tanınan yönetimsel haklar
ile kar payı imtiyazlarına ilişkin bilgilere fon içtüzüğü, ihraç belgesi ve yatırımcı sözleşmesinde
yer verilir. Nitelikli katılma payı sahiplerinin fonun portföy yöneticisinin yatırım komitesinde
yer alması, fonun yatırım yapacağı girişim şirketlerinin ve portföy yöneticilerinin seçimi, ya-
tırımdan çıkış stratejisinin belirlenmesi gibi hususlarda olumlu görüşünün alınması mümkün-
dür. Kurucu veya varsa portföy yöneticileri nitelikli katılma payı sahibi olabilir.

Bilgilendirme dokümanlarında yapılacak değişiklikler
MADDE 14 – (1) İçtüzük değişiklikleri;
a) 12 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde incelenerek onaylanır. Yapılan inceleme

neticesinde başvuruların onaylanmaması halinde bu durum gerekçesi belirtilerek başvuru sa-
hibine bildirilir.

b) 12 nci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde tescil ve ilan edilir.
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c) Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olun-
masını gerektirecek nitelikte ise, değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce
katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir. Bu bentte belirtilen süre
içinde katılma paylarını fona iade etmek isteyen yatırımcı bulunması halinde, söz konusu de-
ğişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi katılma paylarının fona iade edilebileceği ilk tarihe kadar
ertelenir.

ç) İhraç belgesinde değişiklik yapılmasını gerektirir nitelikte ise bu değişikliklerde ikin-
ci fıkra hükümleri de uygulanır.

(2) İhraç belgesi değişiklikleri;
a) Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olun-

masını gerektirecek nitelikte olması halinde 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde
Kurul tarafından incelenerek onaylanır; değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün
önce katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir. Bu bentte belirtilen
süre içinde katılma paylarını fona iade etmek isteyen yatırımcı bulunması halinde söz konusu
değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi katılma paylarının fona iade edilebileceği ilk tarihe kadar
ertelenir.

b) (a) bendi kapsamı dışında ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından ger-
çekleştirilerek katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir. Ayrıca yapılan
değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.

(3) Mevcut olması halinde yatırımcı bilgi formunda yapılacak değişiklikler için Kurul
onayı aranmaz. Ancak, değişikliklerin altı iş günü önce Kurula bildirilmesi, içtüzük ile ihraç
belgesine uygun olması ve katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildiril-
mesi zorunludur.

(4) Yatırımcı bilgi formunda yapılacak bir değişikliğin ihraç belgesi değişikliğini de
gerektirmesi halinde ikinci, içtüzük değişikliğini de gerektirmesi halinde birinci fıkra hükümleri
de ayrıca uygulanır.

(5) Bilgilendirme dokümanlarında yapılan açıklamalarda, Kurul onayının Kurul veya
kamunun tekeffülü olarak yorumlanmasına yol açacak açık veya dolaylı bir ifade kullanıla-
maz.

Katılma paylarının değeri
MADDE 15 – (1) Katılma paylarının itibari değeri yoktur. Fon birim pay değeri, fon

toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.
(2) Fon birim pay değerinin en az yılda bir kere hesaplanması ve nitelikli yatırımcılara

bildirilmesi esastır. Fon katılma paylarının değerlerinin yatırımcılara bildirim esas ve usullerine
fon ihraç belgesinde yer verilir. Kurul fon birim pay değerinin hesaplanma sıklığına ve açık-
lanmasına ilişkin olarak bu Tebliğde belirtilen haller dışında da farklı esaslar belirleyebilir.

(3) 30 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumlarda, Kurulca uygun görülmesi
halinde, fon birim pay değeri hesaplanmayabilir ve katılma paylarının alım satımı durdurula-
bilir.

Fon katılma paylarının satışı ve fona iadesi ile yatırımcılar arasında devri
MADDE 16 – (1) Katılma paylarının satışı, fon birim pay değerinin tam olarak nakden

ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak payının fona devredilmesi; katılma paylarının
fona iadesi ise yatırımcıların katılma paylarının ihraç belgesinde belirlenen esaslara göre nakde
çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.
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(2) İçtüzük ve ihraç belgesinde şartları belirlenmiş olmak koşuluyla katılma paylarının
satışı ve fona iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanabilir. Elde edilecek komisyon tutarı fona
gelir olarak kaydedilir.

(3) Katılma paylarının satışına ve fona iadesine ilişkin esasların fonun portföy yapısına
uygun bir şekilde belirlenmesi ve bilgilendirme dokümanlarında bu esaslara ayrıntılı bir şekilde
yer verilmesi zorunludur. Ancak, içtüzüklerinde hüküm bulunmak şartıyla katılma paylarının
fona iade edilebilmesi için gerekli likiditenin sağlanamadığını ve portföydeki girişim sermayesi
yatırımlarından çıkışın yatırımcının zararına olacağını tevsik edici bilgi ve belgelerin temin
edilmesi halinde, kurucu katılma paylarının geri alımını erteleyebilir. Ancak her durumda bu
süre bir yılı aşamaz. Fon içtüzüğünde ve ihraç belgesinde belirtilmesi kaydı ile katılma payla-
rının sadece fon süresinin sonunda nakde dönüştürülmesi de mümkündür.

(4) Kurucu tarafından katılma paylarının fon adına alım satımı esastır.  Nitelikli katılma
payları da dahil olmak üzere katılma payları, fonun katılma payı sayısının %20’sini aşmayacak
şekilde kurucu tarafından kendi portföyüne alınabilir.

(5) Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür.  Nitelikli yatı-
rımcılar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuru-
luşların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin kurucuya iletil-
mesi ve kurucunun onayının alınması zorunludur. Kurucu söz konusu bilgi ve belgeleri fon sü-
resince ve asgari olarak beş yıl boyunca muhafaza etmek zorundadır. Bu fıkra kapsamındaki
katılma payı devirleri, katılma paylarının hak sahibi yatırımcılar arasında aktarılması ile ta-
mamlanır. Katılma payı devirlerine ilişkin bilgilerin MKK’ya iletilmesinden kurucu sorumlu-
dur.

(6) Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımı kurucunun yanı sıra, kurucu ile sözleşme
imzalanması suretiyle, gerekli yetkiye sahip olan portföy yönetim şirketleri ile yatırım kuru-
luşları tarafından, işlemlerin bu fonların içerdiği riskler konusunda yeterli bilgiye sahip perso-
neli- tarafından gerçekleştirilmesi kaydıyla yapılabilir.

(7) Katılma paylarının satış faaliyetlerini yürütecek olan kuruluş, satış yapılan yatırım-
cıların bu Tebliğde belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve bel-
geleri temin etmek ve bu belgeleri fon süresince ve asgari olarak beş yıl boyunca saklamakla
yükümlüdür. Belirtilen hususlara aykırılık nedeniyle doğabilecek yatırımcı zararlarından kurucu
ile katılma payı pazarlama ve dağıtım faaliyetini yürüten kuruluş müteselsilen sorumludur.

(8) Kurucu tarafından katılma paylarının Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde MKK
nezdinde üye ve hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur.

Katılma paylarının pazarlanmasına ilişkin esaslar
MADDE 17 – (1) Nitelikli yatırımcılara yönelik yapılan tanıtımlar hariç olmak üzere

fonlara ilişkin olarak kamuya yönelik her ne suretle olursa olsun reklam ve ilan verilemez.
(2) Fonların kuruluşu öncesinde, potansiyel nitelikli yatırımcıların belirlenmesi amacı

ile yapılacak toplantılar bu madde kapsamında değerlendirilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fon Faaliyetlerine İlişkin Hükümler

Girişim şirketlerine ve girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin esaslar
MADDE 18 – (1) Girişim şirketlerinin, sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli

olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin mey-
dana getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlamaları ya da yönetim, teknik veya sermaye des-
teği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olmaları gereklidir.
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(2) Fonlar, birinci fıkra kapsamında sadece anonim ve limitet şirketlere yatırım yapa-
bilir. Yatırım tarihi itibari ile limitet şirket olan girişim şirketlerinin, ilk yatırım tarihini takip
eden bir yıl içinde anonim şirkete dönüşüm işlemlerinin tamamlanması zorunludur.

(3) Fonların aşağıda sayılan yatırımları girişim sermayesi yatırımı olarak kabul edilir.
a) Girişim şirketlerine doğrudan veya bu Tebliğde tanımlanan yurtiçinde kurulu özel

amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak ser-
maye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya girişim şirketlerinin kurucusu olabi-
lirler.

b) Girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilirler.
c) Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı

olması kaydıyla sadece bu Tebliğde tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak
üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan yatırım yapabilirler.

ç) Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araç-
larına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapabilirler.

d) BİAŞ Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören şirketlerin paylarına yatırım ya-
pabilirler.

e) Girişim şirketi niteliğindeki halka açık şirketlerin borsada işlem görmeyen paylarına
yatırım yapabilirler.

f) Girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanın karması olarak yapılandırılmış fi-
nansman niteliğinde finansman sağlayabilir.

g) Esas sözleşmelerinde belirlenen faaliyet alanları münhasıran bu Tebliğde tanımlanan
girişim şirketlerine yatırım yapma amacı ile sınırlandırılmış olan yurtiçinde kurulu özel amaçlı
anonim şirketlere ortak olabilirler.

Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin yatırım sınırlamaları
MADDE 19 – (1) Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımlarının yöneti-

minde aşağıdaki yatırım sınırlamalarına uyulur:
a) Fonun toplam değerinin en az %80’inin bir veya birden fazla girişim sermayesi ya-

tırımından oluşması zorunludur.
b) Fonun, bir hesap dönemi içinde; KOBİ Yönetmeliğinde yer alan nitelikleri sağlayan

girişim şirketlerine doğrudan yaptığı yatırımların, fon toplam değerinin %10’unu geçmesi ha-
linde birinci fıkranın (a) bendinde yer alan yatırım sınırı %51 olarak uygulanır.

(2) Yatırım sınırlarına uyumun fonun hesap dönemi sonundaki toplam değer tablosu
itibari ile sağlanması zorunludur.

(3) Birinci fıkrada belirtilen asgari yatırım sınırlarına aykırılık sonucunu doğurabilecek
katılma payı iadesi, girişim sermayesi yatırımlarından kar payı ve faiz tahsil edilmesi veya gi-
rişim sermayesi yatırımları dışındaki yatırımların değerlerinin artması gibi arızi durumlarda
Kurula süre talebiyle başvuruda bulunulması ve başvurunun Kurulca uygun görülmesi şartla-
rıyla; yatırım sınırının tekrar sağlanması için söz konusu aykırılığın oluştuğu hesap döneminin
sonundan itibaren kurucuya ve varsa portföy yöneticisine bir yıl süre verilebilir. Kurulca verilen
sürenin sonunda da asgari yatırım sınırının sağlanamaması halinde fonun yatırım faaliyetlerine
son verilerek, sürenin bitiminden itibaren en geç iki yıl içinde fon içtüzüğü kurucu tarafından
ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna ilişkin belgeler altı işgünü içinde Kurula gönderilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen asgari yatırım sınırlarının girişim sermayesi yatırımlardan
tam çıkış gerçekleştirilmesi veya girişim şirketlerinin iflas etmesi nedenleriyle sağlanamaması
durumunda ise; Kurula süre talebiyle başvuruda bulunulması ve başvurunun Kurulca uygun
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görülmesi şartlarıyla kurucuya ve varsa portföy yöneticisine asgari yatırım sınırının tekrar sağ-
lanması için söz konusu yatırımdan çıkışın gerçekleştiği hesap dönemi sonundan itibaren iki
yıl süre verilebilir. Ancak bu süre asgari yatırım sınırının sağlanamadığı yıl dahil olmak üzere
son beş yıl içinde en fazla bir defa kullanılabilir. Kurulca verilen sürenin sonunda da asgari
yatırım sınırının sağlanamaması halinde fonun yatırım faaliyetlerine son verilerek, sürenin bi-
timinden itibaren en geç iki yıl içinde fon içtüzüğü kurucu tarafından ticaret sicilinden terkin
ettirilir. Buna ilişkin belgeler altı işgünü içinde Kurula gönderilir.

Değerleme esasları
MADDE 20 – (1) Fon portföyünde yer alan varlıkların değerleme esaslarına ilişkin

olarak, Kurulun yatırım fonlarının finansal raporlamalarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan
değerlemeye ilişkin esaslara uyulur.

(2) Girişim sermayesi yatırımlarının değerlemesinin asgari olarak her takvim yılı sonu
itibari ile Kurulca uygun görülen değerleme kuruluşları tarafından yapılması zorunludur.

(3) Girişim sermayesi yatırımlarının değerlemesine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler
fon süresi ve bu sürenin bitmesini müteakip beş yıl boyunca kurucu nezdinde saklanır.

Pay sahipliği sözleşmesi
MADDE 21 – (1) Fonların girişim şirketlerine yapacağı ortaklık hakkı veren girişim

sermayesi yatırımları, fon ile girişim şirketlerinin yönetim kontrolüne sahip mevcut ortakları
arasında imzalanacak bir pay sahipliği sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) Pay sahipliği sözleşmesinde; girişim şirketinin yönetimi hususu başta olmak üzere,
fonun ve girişim şirketinin mevcut ortaklarının hak ve yükümlülüklerine yer verilmesi zorun-
ludur. Pay sahipliği sözleşmesinde fonun girişim şirketinden kısmi veya tam çıkış olanakları,
ön alım, birlikte satış, satışa katılma, temettü politikası, pay satım veya alım opsiyonları gibi
hususlara da yer verilebilir.

(3) Fon tarafından girişim şirketinin sermayesini temsil eden payların tamamının iktisap
edilmesi veya girişim şirketinin yönetim kontrolünün sağlanması halinde, bu madde kapsa-
mında bir pay sahipliği sözleşmesinin imzalanması zorunlu değildir. Bu durumda, bir pay devri
sözleşmesinin imzalanması ve Kurula iletilmesi yeterlidir.

Kaynak taahhüdü
MADDE 22 – (1) Kurucu, nitelikli yatırımcıların bir defada veya farklı tarihlerde öden-

mek üzere, fona kaynak taahhüdünde bulunmalarını talep eder. Nitelikli yatırımcılardan alına-
cak toplam kaynak taahhüdü tutarı asgari 5.000.000 TL olup, bu tutara ihraç belgesinde yer
verilir. Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç bir
yıl içinde kaynak taahhüdü tutarının tahsil edilmesi zorunludur. Kaynak taahhüdü tutarının,
tahsil edilmesini müteakip ihraç belgesinde belirtilen süre içerisinde bu Tebliğde belirtilen sı-
nırlamalar dahilinde yatırıma yönlendirilmesi zorunludur. Ancak her durumda bu süre 1 yılı
aşamaz.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre sonunda asgari kaynak taahhüdü tutarına ulaşılmaması
halinde fonun yatırım faaliyetlerine son verilerek en geç altı ay içinde fon içtüzüğü kurucu ta-
rafından ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna ilişkin belgeler altı işgünü içinde Kurula gön-
derilir.

(3) Kaynak taahhütlerinin ödeme esaslarına ilişkin olarak fon ve nitelikli yatırımcılar
arasında bir yatırımcı sözleşmesi akdedilir. Kaynak taahhütlerinin ödenme planına, alt ve üst
limitlerine, kaynak taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde kurucu tarafından alınabilecek
tedbirlere bu sözleşmede yer verilir ve kaynak taahhüdü tutarları kurucunun yönetim kurulu
tarafından sözleşmede belirlenecek sürelerde talep edilir.
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(4) Her bir kaynak taahhüdü ödemesi karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak ka-
tılma paylarının sayısı, en son değerleme tarihindeki fon toplam değerinin katılma paylarının
sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Fon ihraç belgesinde veya yatırımcı sözleşmesinde
hüküm bulunması şartıyla kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne
ilişkin özel değerleme raporu hazırlatılabilir. Bu durumda, değerleme raporunun bedelinin
ödenme esaslarına ihraç belgesinde veya yatırımcı sözleşmesinde yer verilir.

(5) Kurul bu maddede yer alan tutarı her yıl yeniden belirleyebilir. Bu durumda yeniden
belirlenmiş tutar Kurul Bülteni ile ilan edilir.

Girişim sermayesi yatırımları dışındaki yatırımlara ilişkin sınırlamalar
MADDE 23 – (1) Fonlar;
a) Altına, diğer kıymetli madenlere ve diğer emtialara ve bunlara dayalı vadeli işlem

sözleşmelerine yatırım yapamazlar.
b) Sermaye piyasası araçlarını açığa satamazlar, kredili menkul kıymet işlemi yapa-

mazlar ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alamazlar.
(2) Türev araçlara sadece portföylerini döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı

korumak amacıyla ve içtüzüklerinde hüküm bulunmak koşuluyla taraf olabilirler. Türev araçlar
nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerinin %20’sini aşamaz. Bu fıkra
kapsamında yapılacak değerlendirmelerde yatırımcılara en son bildirilen fon toplam değeri
esas alınır.

(3) Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımları dışında kalan varlıkların yö-
netiminde fonun bilgilendirme dokümanlarında yer alan yatırım stratejileri ve limitlerine uyulur.

Performans ücreti ve fon toplam giderlerine ilişkin esaslar
MADDE 24 – (1) Fona ilişkin tüm giderler fon malvarlığından karşılanır. Fondan kar-

şılanan, portföy yönetim ücreti dahil tüm giderlerin toplamının fon toplam değerine göre üst
sınırına ihraç belgesinde yer verilir.

(2) Kurucu ve varsa portföy yöneticisi tarafından içtüzük ve ihraç belgesinde hüküm
bulunması şartıyla, hesap dönemi sonlarında veya katılma paylarının fona iade edilebildiği ta-
rihlerde münhasıran girişim şirketlerinden elde edilen kar payları ve faiz ödemeleri ile girişim
şirketlerinden çıkılırken elde edilen satış tutarı ve yatırım maliyeti arasındaki fark üzerinden
performans ücretinin katılma payı sahiplerinden tahsil edilmesi mümkündür. Performans üc-
retinin tahsil esaslarına yatırımcı sözleşmesinde yer verilir. Kurulun kolektif yatırım kuruluş-
larının performansa dayalı ücretlendirme esaslarına ilişkin düzenlemeleri fonlar için uygulan-
maz.

Kâr dağıtımına ilişkin esaslar
MADDE 25 – (1) Fon ihraç belgesinde yer verilen esaslar çerçevesinde, fon tarafından

katılma payı sahiplerine kar dağıtabilir.
(2) Nitelikli katılma paylarına, 24 üncü madde uyarınca performans ücretine konu edi-

len tutar üzerinden dağıtılacak karda imtiyaz verilebilir.
(3) Kurucu veya yöneticiye, 24 üncü madde uyarınca performans ücretine konu edilen

tutar üzerinden ayrıca imtiyazlı kar payı ödenemez.
Kredi işlemleri ile repo işlemlerine ilişkin sınırlamalar
MADDE 26 – (1) Fonlar, fon ihtiyaçlarını veya portföyleri ile ilgili maliyetlerini kar-

şılamak amacıyla fonun son hesap dönemi itibari ile hesaplanan toplam değerinin en fazla
%50’si oranında kredi kullanabilirler. Kredi alınması halinde kredinin tutarı, faizi, alındığı tarih
ve kuruluş ile geri ödendiği tarihe ilişkin bilgiler hesap dönemini takip eden 30 gün içinde Ku-
rula ve en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bildirilir.
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(2) Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin
%10’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir veya borçlanma amacıyla Takasbank
Para Piyasası işlemleri yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Fonun Periyodik Raporlarına ve Bildirimlere İlişkin Hükümler

Periyodik raporlara ilişkin esaslar
MADDE 27 – (1) Fonların periyodik raporlarının ve finansal tabloların hazırlanması

ile bunların Kurula ve yatırımcılara bildirimi Kurulun yatırım fonlarının finansal raporlama
esaslarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlere tabidir.

Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bildirim esasları
MADDE 28 – (1) Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin sözleşmeler, pay devri söz-

leşmeleri, yatırım yapılan şirketlerin ortaklık pay defterlerinin örnekleri, 18 inci madde kapsa-
mında yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara ilişkin esas sözleşme veya iç-
tüzük ile diğer dokümanlar, yatırımın yapılmasını takip eden 15 iş günü içinde Kurula gönde-
rilir. Kurul söz konusu dönemlere bağlı kalmaksızın kurucudan, portföy yöneticisinden veya
saklayıcı kuruluştan girişim sermayesi yatırımlarına yönelik bilgi ve belgeyi talep edebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Diğer Esaslar

Kurul denetimi
MADDE 29 – (1) Fonun kurucusu, varsa portföy yöneticisi ile saklayıcısının fona iliş-

kin bütün hesap ve işlemleri Kurul denetimine tabidir.
Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 30 – (1) Kurul gerektiğinde, bu Tebliğde yer alan sürelere bağlı olmaksızın

fonlar hakkında bilgi verilmesini isteyebilir.
(2) Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki var-

lıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın, platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde mey-
dana gelebilecek arızalar, Fon toplam değerini etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çık-
ması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hu-
susunda kurucunun yönetim kurulu karar alabilir. Bu durumda değerleme esaslarının gerekçeli
olarak karar defterine yazılarak, Kurula ve portföy saklayıcısına bildirilmesi zorunludur. Ayrıca
söz konusu olaylarla ilgili olarak en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bil-
dirim yapılır.

(3)  Kurucu ve varsa portföy yöneticisi girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bilgileri,
varsa söz konusu yatırımlarla fon yönetiminde görev alan kişilerin ilişkisini de içerecek şekilde,
yatırımın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma
payı sahiplerine bildirir.

Fonun sona ermesi ve fon malvarlığının tasfiye edilmesi
MADDE 31 – (1) Fon içtüzüğünde belirtilen sürenin sonunda sona erer.
(2) Fonun sona ermesinde ve tasfiyesinde, Kurulun Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar

Tebliği (III.52-1) hükümleri kıyasen uygulanır.
(3) Fon içtüzüğü ve ihraç belgesinde fon süresinin değiştirilebileceğine ilişkin hüküm

bulunması şartı ile bu Tebliğin fon içtüzüğünün değiştirilmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde,
fon süresinin uzatılması talebi ile Kurula başvuruda bulunabilir.
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Kurul ücreti
MADDE 32 – (1) Kanunun 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca takvim yılı

esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fon toplam değerinin yüz binde beşi ora-
nında kurucu tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı tarafından onaylanan ücret, izleyen
on iş günü içerisinde kurucu tarafından Kurul Hesabına yatırılarak ilgili dekontların ve hesap-
lama tablosunun bir örneği Kurula iletilir.

Diğer hükümler
MADDE 33 – (1) Bu fonlar için Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) dü-

zenlemelerinde yer alan fon toplam giderinin üst sınırının belirlenmesi ve kamuya açıklanması
ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan yükümlülüklerine ilişkin diğer hükümler uygulan-
maz.

(2) Fon, başka bir fonla birleştirilemez veya başka bir fona dönüştürülemez.
(3) Tebliğde hüküm bulunmayan hususlarda Kurulun Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar

Tebliği (III-52.1) düzenlemelerinde ve Kurulun yatırım fonlarının finansal raporlama esaslarına
ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlere uyulur.

(4) Kurucu, portföy yöneticisi ve yönetim veya sermaye bakımından bunlarla doğrudan
ya da dolaylı olarak ilişkili olanlar tarafından kurulan veya yönetilen fonların katılma paylarının
fon portföyüne dahil edilmesi halinde bu fonlara giriş ya da çıkış komisyonu ödenemez.

(5) İhraç belgesine ilişkin olarak bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde İzahname
ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1) hükümleri kıyasen uygulanır.

(6) Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışında bu Tebliğde hüküm bulunmayan
hallerde Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2)’nde düzenlenen nitelikli yatırım-
cıya satışa ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.

Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

EK/1

FON İÇTÜZÜĞÜNDE YER ALMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

a) Fonun unvanı, türü, süresi,
b) Kurucunun, yöneticinin ve portföy saklayıcısının unvanı ve adresleri,
c) Fona ilişkin genel esaslar; yatırım yapılacak varlıklar ve portföy yönetim ilkeleri,

katılma paylarının alım satımına ilişkin usul ve esaslar, portföyün yönetimine ve saklanmasına
ilişkin esaslar, portföyün değerlemesine ilişkin esaslar, fon malvarlığından yapılabilecek har-
camalara ilişkin esaslar, fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarılmasına ilişkin
esaslar, birim pay fiyat açıklama dönemine ilişkin esaslar, fona katılma ve fondan ayrılma şart-
ları ve varsa nitelikli katılma paylarına ilişkin esaslar,

ç) Fonun tasfiye şekli,
d) Kar dağıtımı ve performans ücretine ilişkin esaslar,
e) Varsa nitelikli katılma paylarına ilişkin esaslar,
f) Kurulca belirlenecek diğer unsurlar.
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EK/2

FON İHRAÇ BELGESİNDE YER ALMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

a) Fonun unvanı, türü, süresi,
b) Kurucunun, yöneticinin ve portföy saklayıcısının unvanı ve adresleri,
c) Fonun portföy yöneticileri ve kurucunun yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi,
ç) Fonun yatırım stratejisi, amacı, yatırım sınırlamaları ve risklerine ilişkin esaslar,
d) Kaynak taahhüdü tutarı,
e) Dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgi,
f) Katılma paylarının alım satımına ilişkin usul ve esaslar,
g) Portföyün yönetimine ve saklanmasına ilişkin esaslar,
ğ) Portföyün değerlemesine ilişkin esaslar,
h) Fon birim pay fiyat açıklama dönemine ilişkin esaslar,
ı) Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar,
i) Fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarılmasına ilişkin esaslar,
j) Fona katılma ve fondan ayrılma şartları,
k) Fonun tasfiye şekli,
l) Fon içtüzüğü ve finansal raporların nereden temin edilebileceği,
m) Fonun denetimini yapacak kuruluşa ilişkin açıklama,
n) Kar dağıtımı ve performans ücretlendirmesine ilişkin esaslar,
o) Fon toplam gider oranı,
ö) Kurulca belirlenecek diğer unsurlar.

EK/3

YATIRIMCI BİLGİ FORMUNDA YER ALMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

a) Fonu tanıtıcı bilgiler,
b) Yatırım amaçlarının ve yatırım politikasının kısa tanımı ile portföy dağılımı,
c) Fonun varsa geçmiş performansı,
ç) Fonun yönetim ücreti, komisyon ve diğer giderleri ile toplam gider oranı,
d) Fonun maruz kaldığı risklerle ilgili uygun açıklamaları ve uyarıları içeren risk ve

getiri profili,
e) Katılma paylarının alım satım esasları, fon birim pay hesaplama dönemleri,
f) Yatırımcıların içtüzük, ihraç belgesi, finansal raporlar ile diğer ek bilgileri nereden

ve ne şekilde elde edebileceklerine ilişkin bilgiler,
g) Kar dağıtımı ve performans ücretlendirmesine ilişkin esaslar,
ğ) Fon toplam gider oranı,
h) Kurulca belirlenecek diğer unsurlar.
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2/1/2014 
Orta sayfa 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

2 Ocak 2014 

PERŞEMBE 
Sayı : 28870 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNI 
3’üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 
 HASDAL/İSTANBUL 
Esas No : 2013/491 
Karar No : 2013/429 
İzin tecavüzü suçundan sanık Mehmet ve Hanım oğ.1989 D.lu, Ağrı Doğubeyazıt Örtülü 

Mah. Nfs. Kyt.lı Sinan KOTAN hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 23.07.2013 gün ve 
2013/491-429 Esas ve Karar sayılı kararıyla; 

5237 sayılı T.C.K.nun 7 ve 5275 Sayılı Kanunun 98. maddeleri uyarınca; 
Sanık Sinan KOTAN hakkındaki Askeri Mahkememizin 28.06.2012 tarih ve 2012/157-

271 esas ve karar sayılı sanığın neticeten ON AY hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 
hükmünün sanık lehine uyarlanarak; 

"Sanık Sinan KOTAN'ın 24.08.2009-05.02.2010 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu 
işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.'nun 66/1-b maddesi uyarınca takdiren BİR YIL 
HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep sayılarak 5237 Sayılı 
T.C.K.nun 62. maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY 
HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın ilende yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından CMK.nın 
231.maddesinde düzenlenen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI veya 
T.C.K.nun 51.maddesinde düzenlenen ERTELEME hükümlerinin uygulanmasına YER 
OLMADIĞINA; 

Sanığın talepleri, maddi ve ailevi durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle sanık 
hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezasının, 5237 Sayılı T.C.K.nun 50/1-A ve 52.maddeleri 
uyarınca beher gün karşılığı takdiren 20 TL. den hesap edilerek neticeten 6000 TL. (ALTI BİN 
TÜRK LİRASI) ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, İŞBU ADLİ PARA 
CEZASININ SANIKTAN YİRMİ DÖRT EŞİT TAKSİTLER HALİNDE TAHSİLİNE, 
TAKSİTLERDEN BİRİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE GERİ KALAN 
KISMIN TAMAMININ DEFATEN TAHSİLİNE, ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZASININ 
HAPSE ÇEVRİLMESİNE, 

5237 Sayılı T.C.K.nun 52/4 maddesi uyarınca ekonomik ve şahsi halleri dikkate alınarak 
sanığa adli para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren 1 YIL MEHİL 
VERİLMESİNE, 

5271 Sayılı CMK.nın 231/11 maddesi çerçevesinde değerlendirilmek üzere kararın 
kesinleşmesini müteakip tasdikli birer suretlerinin Manisa 3. Asliye Ceza Mahkemesine 
gönderilmesine, şeklinde UYARLANMASINA; İNFAZIN İŞBU UYARLAMA KARARINA 
GÖRE YAPILMASINA; karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde 
bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 sayılı Kanunun 28-29 maddeleri 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9634 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
YALINLI İSTASYONUNDA 10.000 M3 BALAST ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
İhale Kayıt No : 2013/195943 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25  
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 
İhale konusu malın adı ve miktarı : YALINLI İSTASYONUNDA 10.000 M3 BALAST 

ALIMI İŞİ 
2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosuna 22.01.2014 saat: 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 
100,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 10748/1-1 
————— 

ESENKENT İSTASYONUNDA 30.000 M3 BALAST ALINACAKTIR 
İhale Kayıt No : 2013/195941 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25  
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 
İhale konusu malın adı ve miktarı : ESENKENT İSTASYONUNDA 30.000 M3 BALAST 

ALIMI İŞİ 
2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosuna 22.01.2014 saat: 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV-Dahil 
300,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 10749/1-1 
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BAŞKÖY İSTASYONUNDA 28.000 M3 BALAST ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
İhale Kayıt No : 2013/195942 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25  
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 
İhale konusu malın adı ve miktarı : BAŞKÖY İSTASYONUNDA 28.000 M3 BALAST 

ALIMI İŞİ 
2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosuna 22.01.2014 saat: 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 
300,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 10750/1-1 
—— • —— 

VAN İLİ, ERÇİS İLÇESİ EKİCİLER KÖYÜNDE OKUL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Van İli, Erciş İlçesi, Ekiciler Köyü, 139 Numaralı Mera Parselin 10 Da’lık kısmına   

11 Derslikli Betonarme İlköğretim Okul binası inşaatı işinin T. C. Milli Eğitim Bakanlığı tip 
projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, anahtar teslimi götürü 
bedelle yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki 
İstanbul Müdürlüğümüzden 350,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 06 Şubat 2014 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 07 Şubat 2014 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 10753/1-1 
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İHALEYE DAVET 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünden: 
 (ASAT) 

SÖZLEŞME NO: ASAT2-G8 
BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ASFALT ALIMI 

Kredi No: 7885-TU 
İhale No: ASAT2-G8 

1. İLLER BANKASI, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Belediye 
Hizmetleri Projesi II’nin (Ek Finansman) finansmanı için bir kredi almıştır. İLLER BANKASI, 
kredinin bir kısmını Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (ASAT) (Bundan sonra 
İdare olarak anılacaktır) “Antalya İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi”nin finansmanı için tahsis 
etmiştir. Söz konusu kredinin bir bölümünün (Sözleşme No. ASAT2-G8) “Bitümlü Sıcak Karışım 
Asfalt Alımı” sözleşmeleri uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu 
ihale, Dünya Bankası satın alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale 
(NCB) şeklinde yapılacaktır. 

2. Bu doğrultuda, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) uygun teklif 
sahiplerini, aşağıda bilgilerinize sunulan malların tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları 
imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. 

Söz konusu mallar; 
TANIMI BİRİM MİKTAR 

Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Ton 15.000 
olarak belirlenmiştir. 
3. Teklif sahiplerinin ihale dokümanında tarifli “Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Alımı” 

için, teklif vermeleri gerekmektedir. 
Teklifler ihale dokümanında tarifli tüm hususları kapsayacak şekilde olacaktır ve bu 

çerçevede değerlendirilecektir.  İhale dokümanında tarifli tüm koşulları sağlayan, en düşük fiyat 
teklifini veren ve yeterlilik şartlarını sağlayan teklif sahibi ile sözleşme imzalanacaktır. 

Sözleşme Paketi için geçerli olacak en az yeterlilik gerekleri aşağıda belirtilmektedir. 
i. Teklif Sahibi, teklif tarihinden itibaren son beş yıl içerisinde yapmış olduğu bir veya 

birden fazla  sözleşme kapsamında toplamda, “en az 30.000 (otuzbin) ton bitümlü sıcak karışım 
asfalt” tedarikinde deneyimli olmalıdır. Bu tecrübesini önceki işleri ile ilgili Kamu Kurum ve 
Kuruluşları tarafından düzenlenmiş olan iş deneyim belgeleri veya faturalar ile tevsik edecektir.  
Teklif Sahibi son beş (5) yıldır müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi 
ile birlikte verecektir. (Son beş yıl, teklif verilen yıldan geriye olan beş yıldır) 

VEYA 
Teklif Sahibi, teklif edeceği bedelin en az %50 (yüzde elli)’sine karşılık gelen; teklif 

tarihinden itibaren son beş yıl içerisinde yapmış olduğu bir sözleşme kapsamında bitümlü sıcak 
karışım asfalt teminini belgeleyen ve İdare tarafından kabul görecek kusursuz ve eksiksiz (teklif 
edeceği bedelin en az %50’sini sağlayan, Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından düzenlenmiş 
olan  iş deneyim belgesini teklifi ekinde sunacaktır. 

ii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son beş (5) yıl (2009-2013) içerisinde 
tamamladığı veya halen devam eden Sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal 
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durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi 
başvurunun iptaline neden olabilecektir. 

iii. Teklif sahibi; mevcut Antalya valilik binası merkez kabul edilmek üzere yarıçapı 35 
km olan alan içerisinde, en az 100 ton/saat üretim kapasiteli sıcak karışım asfalt plentine sahip 
olduğunu bağlı bulunduğu Sanayi Odasından alınan Kapasite Raporu ile tevsik edecektir. 

4. Ortak girişim olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir. 
5. İlgi duyan uygun teklif sahipleri, İdare temsilcisi Sayın Kıvanç B. KUZAY’dan gerekli 

olacak bilgileri edinebilir ve aşağıda verilmiş olan adreste mesai saatleri olan saat 09:00 ile 17:00 
(yerel saat) arasında ihale belgelerini inceleyebilirler. 

Sayın Kıvanç B. KUZAY 
ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Elektrik Enerjisi Üretim Hizmetleri İnşaat 

Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı No. 265 
07130 ANTALYA/TÜRKİYE 
Telefon: 0.242. 259 32 16 (Pbx) 
Faks: 0.242. 259 32 20 
E.posta: kuzay@aldas.com.tr 
6. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale 

belgelerinin tamamını 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı Antalya Su ve 
Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASAT) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 100. Yıl Şubesi 
Şube Kodu: 313 IBAN No: TR63 0001 5001 5800 7292 3154 42 Hesap No: 00158007292315442 
hesabına, “ASAT2-G8” referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak, 
dekont ile birlikte yukarıda belirtilen adrese başvurarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak 
için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden 
firmalara talepleri durumunda dokümanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir. 

7. Teklifler en geç 04 Şubat 2014 Salı günü saat 14:00’e kadar en az 35.000 TL (Otuzbeş 
bin Türk Lirası) tutarında bir geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir. Teklif 
günü ve saatinden sonra verilen teklifler reddedilecek ve açılmadan Teklif Sahibine iade 
edilecektir. 

8. Teklifler 04 Şubat 2014 Salı günü 
ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Elektrik Enerjisi Üretim Hizmetleri İnşaat 

Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı No. 265 
Kat: 3 Toplantı Salonu 
07130 ANTALYA/TÜRKİYE 
adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda saat 14:15’de 

açılacaktır. 
9. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na tabi değildir. 10714/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARININ 
İHALESİ YAPILACAKTIR 

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından 
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 

1.fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri 
kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 8 (Sekiz) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahalarının, 
2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri 
yapılacaktır. 

1) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Sülümenli Kasabası, 1140,31 hektar alana sahip, 
K25-d2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 178 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı 
Saha. 
 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 
Sağa (Y) 301001 301001 298701 297700 297700 

Yukarı (X) 4290000 4287566 4286000 4286000 4290000 
 
2) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi Çıkrık Kasabası, 4156,24 hektar alana sahip, K25-a1, 

K25-a3, K25-a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 185 No’lu Jeotermal Kaynak Arama 
Ruhsatlı Saha. 

 
 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 292000 292000 299800 299000 299000 297000 297000 
Yukarı (X) 4308000 4309200 4304000 4304000 4300700 4300699 4301000 

 
 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 

Sağa (Y) 293298 291497 291870 
Yukarı (X) 4300999 4304553 4308000 

 
3) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Susuz Kasabası, 1394,16 hektar alana sahip, K25-a3 

paftasında aşağıda koordinatları verilen 186 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 
 

Poligon : 1 
 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y) 299000 299000 299800 299800 297000 297000 
Yukarı (X) 4300700 4300000 4300000 4297080 4298199 4300699 

 
Poligon : 2 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 
Sağa (Y) 295667 299000 299800 299800 294736 

Yukarı (X) 4296000 4296000 4295200 4294100 4295302 
 

4) Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, 638,26 hektar alana sahip, K25-a3 paftasında 
aşağıda koordinatları verilen 187 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 
Poligon : 1 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 
Sağa (Y) 300000 299800 299800 301000 301000 

Yukarı (X) 4297000 4297080 4300000 4300000 4297000 
 
Poligon : 2 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 
Sağa (Y) 299800 299800 301241 

Yukarı (X) 4294100 4295200 4293759 
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Poligon : 3 
 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 304000 304700 304632 304000 
Yukarı (X) 4304000 4304000 4301000 4301000 

 
5) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Susuz Kasabası, 2306,4 hektar alana sahip, K25-a3, 

K25-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen (Küçültme işlemi sonrası arta kalan) Jeotermal 
Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 
 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 
Sağa (Y) 297701 300000 301000 301000 301000 304500 306000 

Yukarı (X) 4297919 4297000 4297000 4296586 4296000 4296000 4295000 
 

 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 11.Nokta 12.Nokta 13.Nokta 
Sağa (Y) 306000 305000 302000 299000 295000 295000 

Yukarı (X) 4294000 4293000 4293000 4296000 4296000 4296642 
 
6) Afyonkarahisar İli, Sultandağı İlçesi, Yeşilçiftlik Kasabası, 4944,83 hektar alana sahip, 

K26-c4, K25-d3 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 190 No’lu Jeotermal Kaynak Arama 
Ruhsatlı Saha. 
 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 
Sağa (Y) 345605 349840 346635 339800 

Yukarı (X) 4274160 4270290 4264360 4269800 
 
7) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 1235 hektar alana sahip, L24-a2 paftasında aşağıda 

koordinatları verilen 213 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 
 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 
Sağa (Y) 258000 258000 254000 254000 

Yukarı (X) 4254662 4251177 4251300 4253990 
 
8) Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Gazlıgölakören Kasabası, 1399,21 hektar alana 

sahip, K24-b2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 214 No’lu Jeotermal Kaynak Arama 
Ruhsatlı Saha. 

 
 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y) 277512 273836 273370 273356 273353 280386 
Yukarı (X) 4316021 4316052 4318200 4318201 4318214 4319334 

 
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN 

MUHAMMEN BEDELLERİ 

S. No İlçe Köyü Kasabası 
Alan 

(Hektar) 
Muhammen 
Bedel (¨) 

Geçici 
Teminat (¨) İhale Tarihi 

İhale 
Saati 

1 Merkez Sülümenli 1140,31 50.000,00 1.500,00 15/01/2014 14.00 

2 Merkez Çıkrık 4156,24 78.200,00 2.346,00 15/01/2014 14.00 

3 Merkez Susuz 1394,16 50.000,00 1.500,00 15/01/2014 14.00 

4 İscehisar -- 638,26 25.400,00 762,00 15/01/2014 14.00 
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S. No İlçe Köyü Kasabası 
Alan 

(Hektar) 
Muhammen 
Bedel (¨) 

Geçici 
Teminat (¨) İhale Tarihi 

İhale 
Saati 

5 Merkez Susuz 2306,4 50.000,00 1.500,00 15/01/2014 14.00 

6 Sultandağı Yeşilçiftlik 4994,83 94.000,00 2.820,00 15/01/2014 14.00 

7 Sandıklı -- 1235 25.400,00 762,00 15/01/2014 14.00 

8 İhsaniye Gazlıgölakören 1399,21 50.000,00 1.500,00 15/01/2014 14.00 

 
İhale Şartname ve Eklerinin : 
a) Alınacağı Yer : Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğü. Özel 

İdare İş Hanı Kat: 6 AFYONKARAHİSAR 
b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin, ihale şartname ve eklerini 

ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı 
adreste görülebilir. 

İhalenin : 
a) Yapılacağı Yer : Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı 

salonu. Hacı Mahmut Mahallesi Dervişpaşa Caddesi No: 4 
AFYONKARAHİSAR 

b) Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır. 
c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre 

Açık Teklif Artırma Usulü. 
Tekliflerin : 
a) Verileceği Yer : Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı 

Salonu Hacı Mahmut Mahallesi Dervişpaşa Caddesi No: 4 
AFYONKARAHİSAR 

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 15/01/2014 Çarşamba Günü ihale saatine kadar. 
İhaleye Katılma Belgeleri : 
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 
b) Gerçek kişi istekliler; 
1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 
3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 
c) Tüzel Kişi İstekliler; 
1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar 

ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
aslı veya onaylı bir sureti. (son üç ayda alınan) 

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri. 
3) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekâletnameyi 

ibraz edeceklerdir. 
d) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin % 3’ü oranında geçici teminat. 
e) Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge. 
f) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge. 
İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması 

durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir. 
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını 

veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale 
komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 
müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir. 
İlan olunur. 10697/1-1 
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10 KALEM KONVEYÖR BANT (TRANSPORT KAYIŞI) GRUBU 
MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 10 kalem Konveyör Bant (Transport Kayışı) Grubu 

Malzemeler %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu 
maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satınalınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.01.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem 

bazında kısmi teklif verebilirler. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 10558/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Savunma Sanayii Müsteşarlığından: 

T.C. 
MSB 

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 
SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 

 
A. Genel 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda istihdam edilmek üzere, Giriş Sınavı (Mülakat) ile 

Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim 
bölümlerinde ve kontenjanlarda Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır:  
  

BÖLÜM ADET 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektronik Mühendisliği   5 
Havacılık ve Uzay Mühendisliği/Uçak Mühendisliği/Uzay Mühendisliği   2 
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği/Gemi ve Deniz Teknolojisi 
Mühendisliği   2 

Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği   2 
Makine Mühendisliği/Mekatronik Mühendisliği   3 
Endüstri Mühendisliği   4 
Hukuk   2 

TOPLAM 20 
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B. Sınav Başvuru Şartları  
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;  
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen 

Devlet Memuru olma şartlarına haiz olmaları, 
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin yukarıda belirtilen öğrenim 

bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki 
veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları,  

c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını 
doldurmamış olmaları, (01/01/1979 tarih ve sonraki doğumlular), 

ç) 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme 
Sınavları (KPSS)’ndan birinden; 

- Hukuk fakültesi mezunları için KPSS P(79) 
- Diğer bölümler için ise KPSS P (1) 
puan türlerinden en az 85 (seksen beş) puan almış olmaları, 
d) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil 

Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 80 
(seksen) puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği 
bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip 
olmaları, 

gerekmektedir. 
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına daha önce iki defa girip de başarısız 

olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.  
C. İstenen Belgeler 
Adaylar başvurularını; Müsteşarlığın internet adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav başvuru 

ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi 
olan 24 Ocak 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar (saat:18:00) sisteme yükleyeceklerdir: 

a) Özgeçmiş (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları 
ifade edilecektir.), aile durumu, varsa iş tecrübesi, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri 
içerecek şekilde düzenlenmiş olarak ). 

b) Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf. 
c) Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği (Yükseköğretim Kurulu denkliği 

ile başvuran adaylar için). 
ç) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından KPDS/YDS seviyesine denkliği 

ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge. 
Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye 

alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.  
Ç. Giriş Sınavına Çağrı 
(1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Geçerli olan Kamu 

Personeli Seçme Sınav’larından değerlendirmeye yüksek olanı alınır.) sahip olandan başlanarak 4 
(dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sınava çağrılacaktır.  

(2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav 
tarih ve saatleri Müsteşarlığın internet (www.ssm.gov.tr) sitesinde ilan edilir. 
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(3) Kimlik bilgileri, sınavın tarihi, saati ve yerini gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesi 
sınava katılmaya hak kazananların adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilir veya kazananlara 
elden teslim edilir. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmaz.  

(4) Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma 
şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan giriş sınavına girmiş 
olanların sınavları da geçersiz sayılır. 

(5) Sınava katılmayan aday başarısız sayılır. 
D. Giriş Sınavı 
(1) Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılır.  
(2) Sözlü sınav, adayların; mezun olunan alana ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp 

özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin 
mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, 
bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek 
suretiyle gerçekleştirilir. 

E). Değerlendirme ve Atama 
Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, 100 puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tam puan 

almak gerekir. Başarı puanı, sözlü sınav sonucunda alınan puandır. 
Adaylar, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre 

sıralanır. (Adayların başarı puanının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik 
tanınır.) Atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday işe alınmaya hak kazanacaktır. 

Giriş Sınav Komisyonu; Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 4 
(dört) katı kadar aday başvurusu olmaması veya yapılacak giriş sınavı sonucunda öğrenim 
bölümleri için ayrılan kontenjan sayısı kadar başarılı aday bulunmaması hallerinde, öğrenim 
bölümleri arasında kontenjan kaydırmak suretiyle değişiklik yapabilir. 

Giriş sınavından yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl ve yedek listedeki sıralamaya 
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı 
olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. 

Giriş sınavı sonuçları, Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde (www.ssm.gov.tr) 
ilan edilerek, asıl ve varsa yedek listelerde yer alan adaylara bildirilir.  

Yedek listenin açıklanması durumunda, yedek listede yer alan adayların hakları 
münhasıran bu sınav için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için hak teşkil etmez. 

Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken Savunma Sanayii Uzman 
Yardımcılığı sınavını kazanan adaylardan görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler 
için Müsteşarlık değerlendirme hakkını saklı tutar. 

F. Bilgi Alma 
Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi 

Başkanlığı’nın 0 312 411 90 61 veya 0 312 411 91 05 numaralı telefonlarından temin edilebilir. 
 10751/1-1 
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Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: 
555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ 

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI 
Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri 

belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı 
Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin 
“Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci 
maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü 
nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir. 

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; 
başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda 
belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli 
yapılacaktır. 

COĞRAFİ İŞARET’in 
Başvuru No : C2011/043 
Başvuru Tarihi : 11.07.2011 
Başvuru Sahibi : Tomarza Kaymakamlığı Köylerine Hizmet Birliği 
Başvuru Sahibinin Adresi : Tomarza Kaymakamlığı Tomarza/KAYSERİ 
Coğrafi İşaretin Adı : Tomarza Kabak Çekirdeği 
Ürünün Adı : Kabak Çekirdeği 
Coğrafi İşaretin Türü : Menşe Adı 
Coğrafi Sınırı : Tomarza İlçesi ve Köyleri 
Kullanım Biçimi : Markalama 
 

 
 
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: 
Kayserinin Tomarza İlçesi ve köylerinde yetiştirilen yazlık kabak gurubunun çerezlik 

veya çekirdek kabakları Cucurbita pepo L. botanik sınıfı içinde yer almaktadır. 
Toprak istekleri bakımından; kabak bitkisi hafif, derin ve volkanik tüf topraklarda daha 

iyi yetişmesi nedeniyle ilçe topraklarında başarı ile yetiştirilebilmektedir. İlçenin toprak yapısı 
süngerimsi tüf yapıda olduğundan, su tutma kapasitesi çok yüksektir. Bu nedenle kurak yaz 
aylarında bile bitkiler sulanıyormuş gibi gelişme göstererek kökler 1-1.5 m yanlara doğru uzar. 
Köklerin %60-70’i toprağın 30 cm’lik derinliğinde bulunur. Bu özellikleri nedeniyle Tomarza 
Kabak Çekirdeği yetiştiriciliği, ilçenin kıraç koşullarında yapılabilmekte ve iç bölgelerde ekim 
nöbetine girerek nadas alanlarını azaltmaktadır. 

Tomarza Çerezlik Kabağında meyve normal yazlık kabaklara nazaran uzun silindirik, 
yuvarlak, basık yuvarlak ve armut şekillerinde olabilir. Kabuk rengi sarı, turuncu, turuncu sarı ve 
turuncudur. Et rengi ise açık turuncudan koyu turuncuya kadar değişebilir. Kabuğu düz olanlar 
yanında oluklu ve dilimli olanlarda rastlanır. Ortalama meyve ağırlığı 5-60 kg arasındadır. Bazı 
meyvelerde sapın meyveye bağlandığı tarafta çukurluk meydana gelir. Bitkiler üzerinde 2 ila 7 
kabak meyvesi oluşur. Çekirdek şekli dar eliptik, eliptik ve geniş eliptik olmaktadır. Çekirdek 
rengi açık krem, krem ve koyu kremdir. 
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Çekirdek kabağı kuruda yetişmesi nedeniyle münavebede önemli bir boşluğu 
doldurmaktadır. Böylelikle aynı tarladan iki yılda bir ürün alınabilirken çerezlik kabak 
yetiştirilmesi ile her yıl ürün alınması mümkün olabilmektedir. 

Tomarza Kabak Çekirdeği hasat sonrasında meyveden uzaklaştırıldığı ve güneş ışığında 
doğal olarak kurutulduğu için, nem almayan depolarda uzun süre (1-2 yıl) saklanabilme özelliğine 
sahiptir. 

İlçede çiftçiler kendi tohumluklarını kendileri üreterek kullanmaktadırlar. Tohum 
üretiminde tarlalardaki en sağlıklı kabaklardan alınan çekirdekler kullanılmaktadır. 

Bitkisel Özellikleri: 
Kök: 
Kabak tek yıllık bir kültür sebzesidir. Genç dönemde kazık kök ve etrafında 4-6 adet 

arasında değişen oldukça yüzeysel olarak gelişen yan kökler bulunur. Zamanla yan kökler hızla 
büyüyerek saçaklanmış bir görünüm kazanır. İlçenin toprak yapısı süngerimsi tüf yapıda 
olduğundan, su tutma kapasitesi çok yüksektir. Bu nedenle kurak yaz aylarında bile bitkiler 
sulanıyormuş gibi gelişme göstererek kökler 1-1.5 m yanlara doğru uzar. Köklerin %60-70’i 
toprağın 30 cm’lik derinliğinde bulunur. 

Gövde: 
Yazlık çerezlik kabak çeşitleri yatık ve yarı yatık olarak büyür. Bitki 50-100 cm’lik bir 

çap içinde toplu görünümdedir. Gövde otsu olmasına rağmen kuvvetlidir. Kesiti köşeli, 
başlangıçta yeşil iken zamanla açık yeşil hatta kahverengi bir görünüm alır. Gövde üzerinde sert 
dikenler ve tüyler bulunur. Tomarza Çerezlik Kabağı gövde toprak üzerinde 4-6 adet yan dal 
meydana getirirken diğer yazlık kabaklar 10-15 adet yan dal oluşturur. 

Yaprak: 
Yapraklar uzun bir sapla gövdeye bağlıdır. Yaprak saplarının üzeri boyuna çizgili, oluklu 

dikenli ve tüylüdür. Yaprak sapının orta kısmında derin bir kanal vardır. Yaprak sapının içi boş ve 
yuvarlaktır. Yapraklar oldukça büyük olup oval, beşgen ve kalp şeklindedir. Yapraklar parçalı ve 
dikenli olabilir. Yaprak kenarları dişlidir. Dişlerin ucu sivri veya küt olup, küçükten büyüğe doğru 
bir değişim gösterir. Yaprak damarları alt kısımda belirgin olup yüzlerinde dikenler bulunur. 
Yaprakların alt ve üst yüzeyi tüylüdür. Yaprak rengi açık yeşilden koyu yeşile kadar değişir. 
Bazen yapraklar gri yeşil veya gümüşi yeşil alacalı renkte olabilirler 

Çiçek: 
Kabaklarda çiçekler ana gövde üzerindeki yaprak koltuklarında meydana gelir. Hıyarlarda 

olduğu gibi çiçekleri monoecious (tek evcikli) yani erkek ve dişi çiçekler aynı bitki üzerinde fakat 
ayrı ayrı yerlerdedir. Erkek çiçeklerin sapları dişi çiçeklere oranla daha uzun ve incedir. Çiçekler 
yaprak koltuklarından tek veya 3-4 tanesi bir arada olacak şekilde gelişirler. Çiçeklerde çanak ve 
taç yapraklar dip kısımda birleşik uç kısımda beş parçalı ve uçları sivridir. Taç yapraklar perdeli 
yapıdadır. Çanak yapraklar yeşil taç yapraklar ise açık sarıdan koyu sarıya kadar değişen 
renklerdedir. Erkek çiçekte erkek organlar uzun sarı renklidir ve çiçek tozları birbirine yapışıktır. 
Dişi çiçek sapı kısa, kalın ve köşelidir. Sap üzerinde meyve taslağı bulunur. Meyve taslağının uç 
kısmında ise çiçek yaprakları (çanak + taç) bunların ortasında ise 3-5 parçalı tepecik yer alır. 
Kabaklarda monoecious çiçek formunun dışında hıyarlarda açıklanan androecious, 
andromonoecious, gynoecious, gynomonoecious, gynmonodioecious, androdioecious ve 
trimonoecious çiçek formlarına da rastlanır. 
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Meyve: 
Kabaklarda meyvelerin şekil, irilik, renk, dilimlik ve et karakterleri bakımından çeşitler 

arasında çok önemli farklılıklar vardır. Tomarza Çerezlik Kabağında meyve normal yazlık 
kabaklara nazaran uzun silindirik, yuvarlak, basık yuvarlak ve armut şekillerinde olabilir. Kabuk 
rengi sarı, turuncu, turuncu sarı ve turuncudur. Et rengi ise açık turuncudan koyu turuncuya kadar 
değişebilir. Kabuğu düz olanlar yanında oluklu ve dilimli olanlarda rastlanır. Ortalama meyve 
ağırlığı 5-60 kg arasındadır. Bazı meyvelerde sapın meyveye bağlandığı tarafta çukurluk meydana 
gelir. Bitkiler üzerinde 2 ila 7 kabak meyvesi oluşur. 

Toprak Özellikleri: 
Tomarza Çerezlik Kabağının üretiminin yapıldığı alanlardan usulüne uygun olarak alınan 

toprak örneklerinin yapılan analizi sonucunda ilçenin topraklarında, 
1 - Toprak bünyesi ve suya doygunluk: 
Tomarza topraklarının su ile doymuşluk oranının %41 olduğu ve bünye ile 

ilişkilendirildiğinde tınlı bünye sınıfına girdiği görülmüştür. 
2 - Tomarza topraklarının toplam tuz (EC) : %0,727171 olduğu ve tuzsuz sınıfına girdiği 

görülmüştür. 
3 - Tomarza topraklarının suya doymuş toprakta pH 7,39 olduğu hafif alkali özellik 

gösterdiği. 
4 - Tomarza topraklarının kireç (CaCo3) miktarının %3,694092 olduğu az kireçli toprak 

sınıfında yer aldığı. 
5 - Tomarza topraklarının organik madde miktarı %1.52 olduğu ve az organik madde 

özelliği göstermektedir. 
6 - Tomarza topraklarının kg/da P2 O5 içeriği 16,42 olduğu çok yüksek toprak sınıfında 

yer aldığı tespit edilmiş, kg/da K2O içeriği 158,81 olduğu çok yüksek toprak sınıfında yer aldığı 
tespit edilmiştir. 

İklim Özellikleri: 
Tomarza ilçesinin enlemi 38o26’21”K, boylamı 35o47’57”D, 1347 metre rakımındadır. 

1975’ten bu yana ortalama iklim değerleri aşağıdaki gibidir. 
1 - Basınç değerleri: 
Ortalama basınç (hpa) : 860,7 
Maksimum basınç (hpa) : 874,4 
En düşük basınç (hpa) : 838,0 
 
2 - Çerezlik kabak üretiminin yapıldığı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına ait 

sıcaklık değerleri: 
Ortalama saat 7 sıcaklık (°C) : 3,2 
Ortalama saat 14 sıcaklık (°C) : 14,3 
Ortalama saat 7 sıcaklık (°C) : 7,1 
3 - Nem Ortalamaları: 
Ortalama saat 7 Nispi nem (%)   : 82 
Ortalama saat 14 Nispi nem (%) : 46 
Ortalama saat 21 Nispi nem (%) : 67 
Ortalama Nispi nem (%)             : 66 
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4 - Çerezlik kabak üretiminin yapıldığı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına ait 
kapalı gün sayısı 3 gün olarak saptanmıştır. 

5 - Otuz beş yıllık yağış ortalaması 397,5 mm, kar örtülü gün sayısı 76 gün olarak tespit 
edilmiştir. 

6 - Çerezlik kabak üretiminde en uygun toprak derinliği 20 cm olup, 20 cm toprak 
sıcaklığı ortalaması aylara göre aşağıdaki gibidir. 

Mayıs 14,6 °C, Haziran 19,2 °C, Temmuz 23,0 °C, Ağustos 23,2 °C dir. 
7 - Ortalama global güneşlenme şiddeti yıllık ortalaması (cal + cm2) 383,11 olarak tespit 

edilmiştir. 
Çerezlik kabak ılık ve sıcak iklim bitkisidir. Narin bir yapıya sahip olduğu için 

soğuklardan zarar görür. Tohumların çimlenebilmesi için toprak ısısının 11-12 °C olması gerekir. 
Kabak ışıktan hoşlanan bir bitkidir. Gölgeli ve ağaç altlarında kabak yetiştiriciliği yapılmaz. 
Gölgeli yerlerde bitki hem narin bir yapı kazanır, hem de bitki üzerinde dişi çiçek oluşturma ve 
meyve bağlama oranı azalır, bunun sonucu verim düşer. Çimlenmeden sonra her ocakta bir bitki 
bırakılır. Tek bitki 2-5 meyve tutar, daha çok bitki bırakmak verimi düşürür kalitesiz meyve 
oluşturur. 

Elverişsiz Sıcaklıklar 
Isı -2, -3 °C’ye düştüğünde bitki hayatını süratle kaybeder. Bu nedenle ilkbahar geç 

donlarından (Mayıs ayının ilk haftası çıktıktan sonra) zarar görmeyecek şekilde ekim 
yapılmalıdır. Tarlaya direk tohum ekimi veya fide dikimi don tehlikesinin geçiminden sonra 
olmalıdır. Kabaklar özellikle fide devresinde dona karşı hassastırlar. Donların neden olduğu 
zararlanmalar bitkilerin güçsüz kalmasına ve birçok hastalık etmeninin girişine davetiye çıkarır. 
Soğuk etkisini azaltmak için; 

Fazla azotlu gübreden kaçınmak 
Fosforlu ve potasyumlu gübrelerle dengeli beslemek 
Fazla ve özellikle son zamanlarda sulama yapmaktan kaçınmak gibi önlemler alınabilir. 
Yüksek Sıcaklıklar 
Sıcaklığın 35-40 °C’ye ulaşmasıyla birlikte sürgün, yaprak ve meyveler üzerinde 

yanıklıklar oluşur. Bitki ve toprak yüzeyinden aşırı su kaybı olduğundan kıraç alanlarda su 
dengesi bozulan kabaklar tümüyle buruşur. Doğrudan güneşe maruz kalan kısımlarda koyu 
kahverengi-siyah yanık lekeleri oluşur ve ürün kalitesi bozulur. 

Üretim Metodu: 
Tüm kabaklar iyi drenaj kapasitesi olan zengin toprakları severler. Ancak ilçenin toprak 

yapısının tüf taşlardan oluşması bu taşlardaki gözenekler sayesinde su ve besin maddelerinin 
tutunumunu artırmakta ve çok da zengin olmayan ilçe topraklarında çerezlik kabak tarımının 
yapılmasını mümkün kılmaktadır. 

Temel gübrelemede toprağın besin kapasitesi yanında, bir önceki bitkinin cinsi de etkin 
rol oynar. Bu faktörlere bağımlı olarak dekara  20 kg Di Amonyum Fosfat, ekimle birlikte toprağa 
verilip, karıştırılır. Gübre ile tohumun temas etmemesine dikkat edilmelidir. Aksi taktirde 
tohumlar zarar görebilir. Kumlu-tınlı derin, geçirgen, su tutma kapasitesi iyi topraklar en elverişli 
topraklardır. Ama iyi bir verim için sıcak, iyi havalanan, kumlu-tınlı topraklarda yetiştirilmesi 
önerilir. 
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Bu arada mono kültür tarım arazisinde uzun yıllar toprağın aynı derinlikte işlenmesi 
nedeniyle pulluk tabakası oluşacaktır. İşte oluşan bu tabakanın dip kazanla bir metre arayla 70-80 
cm derinlikte birkaç yıl aralıkla çapraz olarak işlenmesi gerekir. 

Toprağın geçirgenliği ise en önce toprağın yapısı, aktif kireç oranı, tuzluluk ve organik 
madde durumuna göre analiz edilmelidir. 

Toprak Hazırlığı 
Sonbahar Toprak İşlemesi: 
Çerezlik kabak yetiştiriciliğinde genel olarak, kendisinden önce yetiştirilen bitkinin anızı 

kulaklı pullukla 20-25 cm derinlikte alt üst edilecek şekilde veya anız parçalama makinesi 
geçirilerek tarlanın kulaklı pullukla sürülmesi şeklinde yapılır ki buna sonbahar toprak işlemesi 
denir. Kışı bu şekilde geçiren tarlada bulunan anız artıkları parçalanacak ve bu sayede toprağımız, 
organik maddece zenginleşmiş olacaktır. 

İlkbahar Toprak İşlemesi: 
İlkbaharda toprakta biriken suyun kaybını önlemek ve çıkan yabancı otları baskı altında 

tutmak için 10-15 cm den yüzeysel olarak kazayağı ve tırmık karışımı ile tohum yatağı hazırlanır. 
Sonbahar toprak işleme sırasında, iri kesekler kışı geçirmiş olmasına rağmen halen tarlada iri 
kesekler varsa bunları kırıp parçalayacak aletlerle kırma işleminden sonra toprak hazırlığı 
tamamlanmış olur. İlkbahar toprak hazırlığında tarlada bulunan tavı kaçırmamaya özen 
gösterilmelidir. Aksi taktdirde sulama yaparak çimlenme ve çıkışın sağlaması gerekecektir 

Ekim Zamanı ve Yöntemi 
Ekim Şekilleri: 
Genel olarak çerezlik kabak yetiştiriciliğinde ekim mibzer ile sıraya ekim 

yapılabilmektedir. Ayrıca mibzerle ekim sırasında gübreyi de verebilmektedir. 
Ekim Sıklığı ve Tohumluk Miktarı 
- Sıra arası mesafe : 70-80 cm 
- Sıra üzeri mesafe : 50-75 cm 
- Ekim derinliği : 3-6 cm 
- Tohumluk miktarı : 1-3 kg/da 
Tohumlukta Bulunması Gereken Kriterler 
- Çimlenme gücünün yüksek olması, 
- Verimi yüksek olan tohumluk olması, 
- Hastalıklı, cılız, kırık, çatlak ve küçük tohumluk olmamasına, 
- Tohum kabuk renginin parlak olmasına dikkat edilmelidir 
Ekim Zamanı 
Çerezlik kabak ekimi ilkbahar son donlarının kalktığı Mayıs ayının ilk haftasından sonra 

yapılmalıdır. Genel olarak bu tarihte topraklarımızda bulunan nem çıkış için yeterli olmaktadır. 
Eğer toprakta nem azalmış veya çeşitli sebeplerle ekim gecikmiş ise sulama yapılmalı ve toprak 
tava getirilmelidir. Ekimi, Mayıs ayının sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. 

Çerezlik Kabak Tarlalarında Bakım İşlemleri: 
1. Kaymak Kırma: 
Ekim işlemini gerçekleştirdikten sonra çıkışa yakın dönemlerde yağış veya sulanabilen 

tarlalarda yağmurlama sulama ile sulanan çerezlik kabak tarlasında kaymak tabakası oluşabilir. 
Oluşan kaymak tabakası nedeniyle %50-60 oranında eksik çıkışların olduğu gözlenebilir. Eksik 
çıkış nedeni ile tekrar ekim gerekebilir. Tekrar ekim yapmamak için mutlaka bu tabakanın 
kırılması gerekir 
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2. Çapalama: 
Çapalama işlemi ile toprak kabartılarak yabancı otların kontrol altına alınması sağlanır. 

Aynı zamanda da yabancı otlar baskı altına alındığı için topraktaki kullanmış oldukları nem 
muhafaza edilmiş olur. Çapalama ile toprağın havalanması da sağlanmış olmaktadır. Tohumlar 
çimlenip çıkışı tamamlayıp 2-3 yapraklı olduğu dönemde ilk çapa yapılır. 

3. Ot Alma: 
Kabaklar toprak yüzeyine çıktıktan sonra çapalama işlemleri sırasında sıra üzerindeki 

otlar elle alınmalıdır. Ot alma işleminde gecikirsek ana ürünümüz olan çerezlik kabak fidelerinin 
gelişimini yavaşlatmış oluruz. 

4. Tekleme 
Her ne kadar ekim mibzerle yapılmış olsa da farklı sebeplerden dolayı sık ve birden fazla 

bitki çıkışı olmaktadır. Bunun için çıkan bitkilerden en güçlüsü bırakılmak suretiyle diğerleri 
koparılır. Bu işlem birinci çapadan önce veya birinci çapadan sonra yapılmalıdır. Aksi takdirde 
fideler toprağa iyice tutunmaya başlayacağından, tekleme işlemine geç kalındıkça sağlam ve 
güçlü olarak bıraktığımız fide zarar görebilir. 

5. Sulama 
İlçe topraklarının hususiyeti nedeniyle sulama yapılmadan kıraç şartlarda üretim 

yapılması mümkün olmaktadır. 
6. Seyreltme 
Seyreltme işlemi ile bitki, üreticisine kaliteli ürün verebilecek topraktan alınan su ve besin 

maddelerinden etkin bir şekilde faydalanabilecek sayıda meyve bırakılması gerekir. Bu meyve 
sayısı sulu veya kurak şartlarda yetiştirme, verilen gübre miktarına bağlı olarak en ideal sayıyı 
vermek gerekirse, her bitkide 1-3 meyve olacak şekilde seyreltme yapılmalıdır 

Seyreltme işlemi ile bitki, üreticisine kaliteli ürün verecek ve topraktan alınan su ve 
gübrelerden etkin bir şekilde faydalanabilecek sayıda meyve bırakılması gerekir. Bu meyve sayısı 
sulu veya kurak şartlarda yetiştirme, verilen gübre miktarına bağlı olarak en ideal sayıyı vermek 
gerekirse, her bitkide 1-3 meyve olacak şekilde seyreltme yapılmalıdır. 

7. Gübreleme 
Kabaklar toprakta organik besin maddelerinin fazla olmasından hoşlanır. Dekara 3-4 ton 

arasında iyice yanmış çiftlik gübresi sonbaharda ya da ekimden bir ay önce toprağa verilmelidir. 
Kimyasal gübre kullanmadan önce mutlaka toprak analizi yaptırılarak analiz sonuçlarına göre 
gübreleme yapmak gerekmektedir. 

Ekimle birlikte kök bölgesine dekara 20-25 Kg 
20.20.0, 
20.20.0.+5 Zn, 
Diamonyum Fosfat veya 
20-25 Kg %26’ lk Amonyum Nitrat+ 20-25 Kg Triple Süper Fosfat gübrelerinden birisi 

verilmelidir. 
Denetim : 
Ürün üretim ve pazarlanmasında denetim mekanizması; Tarım İlçe Müdürlüğü, Erciyes 

Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi, Tomarza Belediye Başkanlığı ve Ziraat Odası 
Başkanlığından oluşacaktır. Denetim komisyonunda belirtilen kurumların görevlendireceği 
uzman kişilerce ürünün üretim metoduna uygunluğu, ekim, gübre uygulaması, sulama, zirai ilaç 
uygulamaları dönemleri, bitki ve meyve özelliklerine uygunluğu için hasat pazarlama aşamasında 
15 günlük periyotlarda denetim yapılacaktır. 10779/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.12.2013 Karar No: 475 
Türkiye Petrolleri A.O. sahip olduğu ARİ/TPO/5213 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsat 

sahası içerisinde yer alan Vakıflar-O10 lokasyonu ile Trakya Cam Sanayi arasında planlanan 
doğalgaz boru hattı yapılması için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde 
bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Çorlu 2. Asliye 
Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan, Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Vakıflar Köyü, 
Bademlik mevkiinde kain 237 no.lu parselin 154,12 m² kısmı ile 2230 no.lu parselin 860,43 m² 
kısmı olmak üzere toplam 1.014,55 m²’lik arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci 
maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 27.09.2013 
tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu 
yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın 
alınması mümkün olmayan ve üzerinde Çorlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma 
kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/2.000 ölçekli haritada hudutları gösterilen 
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Vakıflar Köyü, Bademlik mevkiinde kain 237 no.lu parselin 154,12 m² 
kısmı ile 2230 no.lu parselin 860,43 m² kısmı olmak üzere toplam 1.014,55 m²’lik arazinin 6491 
Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir. 

İstimlakine karar verilen arazinin: 
 
İli : Tekirdağ 
İlçesi : Çorlu 
Köyleri  : Vakıflar 
Mevkii : Bademlik 
 

Parsel No Malikleri İstimlaki istenen miktar (m2) 

237 
Kıymet Tunalı (Davut kızı) 

Ramazan Terzi (Davut oğlu) 
Ali Osman Oğuz 

154.12 

2230 
Nazife Oğuz (Davut kızı) 

Kıymet Tunalı (Davut kızı) 
Ali Osman Oğuz 

860.43 

Toplam istimlaki istenen miktar 1.014,55 m2 
 10764/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 26.12.2013 Karar No: 6700 
Devreden Şirketin : 
• Ticari Unvanı : Exile Resources (Luxsemburg) S.a.r.l. 
• Merkezi : 17, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg 
• Tebligat Adresi : Piyade Sokak No:3/B Ataman Apt. Çankaya-ANKARA 
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Devralan Şirketin : 
• Ticari Unvanı : Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müt. ve Tic. A.Ş. 
• Merkezi : Adıyaman-Kahta K.yolu 17. Km. Uludam Köyü Zeynel 

Sahası Ara. Üre. Tesis. Bitişiği, ADIYAMAN 
• Tebligat Adresi : Söğütözü Caddesi No: 23   06520 Balgat ANKARA 
Devredilen Petrol Hakkının 
Mahiyeti : Exile Resources (Lüksembourg) S.a.r.l Şti.’nin AR/GYP-

EXL/4244 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki %12.5 
hissesinin tamamının Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj 
Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’ye devri. 

• Müracaat Tarihleri : 25.10.2013-05.11.2013 
Karar: 
Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş ile Exile Resources 

(Lüksembourg) S.a.r.l Şti. müştereken sahip bulundukları, AR/GYP-EXL/4244 hak sıra no.lu 
petrol arama ruhsatındaki Exile Resources (Lüksembourg) S.a.r.l Şti.’nin %12.5 hissesinin 
tamamını Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’ye devretmek, adı geçen 
Şirketin de yukarıda belirtilen %12,5 hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için 
6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21. maddesi ve Petrol Tüzüğü’nün 31 ve 32/C maddelerine 
istinaden 25.10.2013 ve 05.11.2013 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze tevdi edilen müracaatları 
incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 20.12.2013 tarihli Olur’ları alındıktan 
sonra; 

AR/GYP-EXL/4244 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatında, Exile Resources 
(Lüksembourg) S.a.r.l Şti.’nin sahip olduğu % 12.5 hissesinin tamamının Güney Yıldızı Petrol 
Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’ye bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir 
mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 
sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde söz konusu ruhsattaki %100 
hissenin tamamı Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin olacaktır.
 10765/1-1 

—— • —— 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

30 ARALIK 2013 TARİHİNDE YAYINLANAN ÖĞRETİM ÜYESİ İLANDA 
DÜZELTME DUYURUSU 

Birimi 
Bölüm/Anabilim/ 

Anasanat Dalı Profesör Açıklama 

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya 1 
PDÖ (Probleme dayalı öğretim) 

konusunda deneyimli olmak. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlük Makamının 16.12.2013 tarih ve 9963 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliği gereği; 

CEYTEST İnşaat Beton ve Çelik Çekme Test Lab. İşletme San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 
Silahtarağa Mahallesi Karadeniz Caddesi No:35/A Eyüp/İSTANBUL adresinde bulunan yapı 
malzemesi laboratuvarının, İstanbul İl Yapı Denetim Komisyonunun(İYDK) 21.11.2013 tarih ve 
34-2013-105 sayılı kararı ile; 66 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren 
sözleşme tek taraflı olarak fesih edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10702/1-1 
————— 

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Merkez Yapı Denetim 
Komisyonu Başkanlığının 04.11.2013 tarihli ve 468/6 no'lu kararına istinaden; Proje ve 
Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Cengiz ARABACI'nın Adli Sicil Kaydı ile hükmolunan 
eyleminin 4708 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 
14. Maddesinin 3. fıkrası (e) bendinde belirtilmiş suçlar kapsamına girmiş olması nedeniyle, 8854 
belge numaralı Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Cengiz ARABACI'nın Denetçi 
Belgesinin iptal edilmesi ve belge iptali hususunun Resmi Gazete ilân tarihinden itibaren 
yürürlüğe konulması uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 10703/1-1 
————— 

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Merkez Yapı Denetim 
Komisyonu Başkanlığının 05.12.2013 tarihli ve 469/6 no'lu kararma istinaden; Uygulama 
Denetçisi İnşaat Mühendisi Burhan ALPAY'ın Adli Sicil Kaydı ile hükmolunan eyleminin 4708 
sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 3. 
fıkrası (e) bendinde belirtilmiş suçlar kapsamına girmiş olması nedeniyle, 5419 belge numaralı 
Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Burhan ALPAY'ın Denetçi Belgesinin iptal edilmesi, 
Denetçi Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi ve belge iptali hususunun Resmi Gazete ilân 
tarihinden itibaren yürürlüğe konulması uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 10704/1-1 
————— 

İzmir İli, Dikili İlçesi, Salihler Köyü, 381 ada, 1 parsel üzerindeki 220264 YİBF nolu 
inşaatın denetimini üstlenen Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin Proje ve Uygulama Denetçisi 
Mimar Osman AKKOCAOĞLU (Denetçi No:3022, Oda Sicil No:12221) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 24.10.2013 tarih ve E.2012/1665-
K.2013/1140 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, 05.04.2012 tarih 
ve 28255 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Osman AKKOCAOĞLU (Denetçi No:3022, Oda Sicil No: 
12221) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 16.12.2013 tarih ve 9962 sayılı 
Makam Olur'u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10705/1-1 
————— 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 
Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 
devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli 
istihdam etmek zorundadır. Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici 
olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 2 Ocak 2014 – Sayı : 28870 

 

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2042 dosya nolu ANKARA KENTSEL Yapı Denetim Ltd. 
Şti., 

Van ilinde faaliyet gösteren 2026 dosya nolu YENİKENT Yapı Denetim Ltd. Şti., 
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2025 dosya nolu MAFSAL Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Bursa ilinde faaliyet gösteren 1812 dosya nolu ESENTEPE Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 880 

dosya SAYDAM Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Isparta ilinde faaliyet gösteren 1323 dosya nolu ŞEHRİGÜL Yapı Denetim Ltd. Şti. 
Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren 1148 dosya nolu KIRKALTI Yapı Denetim Ltd. 

Şti., 
Osmaniye ilinde faaliyet gösteren 964 dosya nolu OSMANİYE TEKNİK Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarih ve 9882 
sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 10706/1-1 
————— 

Manisa ilinde faaliyet gösteren 1375 dosya nolu SPİL TEKNİK Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’nin şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle alınan 16.12.2013 tarih ve 9883 
sayılı Makam Olur’una istinaden, söz konusu kuruluşun Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye 
işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10707/1-1 
—— • —— 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 
DUYURU 

Şanlıurfa Barosu Başkanlığı'ndan alınan 27.02.2013 gün ve 2013/273 sayılı yazıda; 
Mehmet Sabri ve Sara Oğlu, 1975 doğumlu, Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi; Karacaviran Köyü.; Cilt 
No: 0047, Aile Kütük No: 00103; Sıra No: 0041'de kayıtlı Av. Mehmet Ali AKIL'ın, Baro 
Yönetim Kurulu'nun 25.11.2013 günlü kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74.maddesi gereğince, 
adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN 
İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 
27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 10698/1-1 

————— 
DUYURU 

Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı'ndan alınan 28.11.2013 gün ve 2013/1094 sayılı 
yazıda; Faruk ve Şerife Kızı, 1955 doğumlu, Kahramanmaraş İli, Sakarya Mahallesi; Cilt No: 26, 
Aile Sıra No: 39'da kayıtlı Av. Ruşen İSPİR'in, Avukatlık Yasası'nın 74.maddesi gereğince, 
adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN 
İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 
27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 10699/1-1 

————— 
DUYURU 

Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı'ndan alman 28.11.2013 gün ve 2013/1094 sayılı 
yazıda; Arslan ve Hatice Oğlu, 1956 doğumlu, Kahramanmaraş İli, Sakarya Mahallesi; Cilt No: 26, 
Aile Sıra No: 39'da kayıtlı Av. Remzi İSPİR'in, Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, 
adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN 
İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 
27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 10700/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14A4C pafta, 1500 parsel (YDS 

kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki 783054 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) 
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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9884 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 10782/1/1-1 
————— 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D2A pafta, 1525 parsel (Eski 

N18C14A4C pafta, 1500 parsel), (YDS kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki 
783048 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 
fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) 
bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum 
Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. 
ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9885 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D2A pafta, 1525 parsel (Eski 

N18C14A4C pafta, 1500 parsel), (YDS kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki 
783037 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 
fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) 
bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum 
Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. 
ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9886 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/3/1-1 
————— 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14A4C pafta, 1500 parsel (YDS 

kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki 782878 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) 
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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9887 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D2A pafta, 1525 parsel (Eski 

N18C14A4C pafta, 1500 parsel), (YDS kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki 
782866 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 
fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) 
bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum 
Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. 
ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9888 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/5/1-1 
————— 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D2A pafta, 1525 parsel (Eski 

N18C14A4C pafta, 1500 parsel), (YDS kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki 
782860 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 
fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) 
bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum 
Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. 
ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9889 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 10782/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14A4C pafta, 1500 parsel (YDS 

kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki 782849 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) 
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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9890 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/7/1-1 
————— 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D2A pafta, 1525 parsel (Eski 

N18C14A4C pafta, 1500 parsel), (YDS kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki 
782844 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 
fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) 
bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum 
Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. 
ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9891 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/8/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747580 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9892 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/9/1-1 
————— 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747579 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9893 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747577 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9894 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/11/1-1 
————— 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747576 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9895 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/12/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747575 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9896 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/13/1-1 
————— 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747574 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9897 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/14/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747572 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9898 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/15/1-1 
————— 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747571 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:4487) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9899 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/16/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747569 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9900 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/17/1-1 
————— 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747566 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9901 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/18/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747564 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9902 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/19/1-1 
————— 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747560 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9903 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/20/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747554 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9904 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/21/1-1 
————— 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747549 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:4487) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9905 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/22/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747545 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:4487) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9906 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/23/1-1 
————— 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747542 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423), Burak METO (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:43330) ve Suat 
Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9907 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/24/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747538 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:4487) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9908 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/25/1-1 
————— 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747533 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:4487) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9909 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/26/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747526 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:4487) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9910 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/27/1-1 
————— 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747522 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:4487) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9911 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/28/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747473 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:4487) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9912 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/29/1-1 
————— 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747464 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:4487) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9913 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/30/1-1 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 2 Ocak 2014 – Sayı : 28870 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747441 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:4487) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9914 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/31/1-1 
————— 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747439 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:4487) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9915 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/32/1-1 



2 Ocak 2014 – Sayı : 28870 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747438 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:4487) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9916 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/33/1-1 
————— 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747436 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:4487) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9917 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/34/1-1 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 2 Ocak 2014 – Sayı : 28870 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747435 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:4487) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9918 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/35/1-1 
————— 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747430 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:4487) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9919 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/36/1-1 



2 Ocak 2014 – Sayı : 28870 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747425 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:4487) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9920 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/37/1-1 
————— 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747420 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:4487) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9921 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/38/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747416 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:4487) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9922 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/39/1-1 
————— 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747408 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:4487) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9923 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/40/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747404 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:4487) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9924 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/41/1-1 
————— 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747399 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Ahmet Bilge TARHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:4487) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9925 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/42/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747394 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Burak METO’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:43330) 
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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9926 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/43/1-1 
————— 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747390 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi 
AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim 
YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), 
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil 
No:29423) ve Burak METO’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:43330) 
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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9927 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/44/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D2A pafta, 1525 parsel (Eski 

N18C14A4C pafta, 1501 parsel), (YDS kaydında N18C14A4C pafta, 1542 parsel) üzerindeki 
729832 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 
fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) 
bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum 
Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. 
ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:15379, Oda Sicil No:3715), Mehmet Akif ÖZEKEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No:7858, Oda Sicil No:13349), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ünal SARIHAN’ın (İnşaat 
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4398) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9928 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/45/1-1 
————— 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1497 parsel (YDS 

kaydında N18C14D1BN18 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 700435 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara 
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları 
Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), 
Selçuk BERKOL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:138, Oda Sicil No:4658), 
İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil 
No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, 
Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:63132) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9929 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/46/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1497 parsel (YDS 

kaydında N18C14D1BN18 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 700409 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen  esaslara 
göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları 
Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), 
Selçuk BERKOL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:138, Oda Sicil No:4658), 
İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil 
No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, 
Oda Sicil No:29423) ve Ünal SARIHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:4398) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9930 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/47/1-1 
————— 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14A-3D/4C pafta, 1524 parsel (Eski 

N18C14A4C pafta, 1492 parsel) (YDS kaydında N18C14A4C pafta, 1542 parsel) üzerindeki 
697232 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 
fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) 
bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum 
Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. 
ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:15379, Oda Sicil No:3715), Selçuk BERKOL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No:138, Oda Sicil No:4658), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Ünal SARIHAN’ın (İnşaat 
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4398) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9931 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/48/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14A-4C pafta, 1523 parsel (Eski 

N18C14A4C pafta, 1491 parsel), (YDS kaydında N18C14A4C pafta, 1523 parsel) üzerindeki 
697338 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 
fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) 
bentlerinde öngörülen  esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum 
Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. 
ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:15379, Oda Sicil No:3715), Selçuk BERKOL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No:138, Oda Sicil No:4658), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423), Rasim ERTAŞ (İnşaat Mühendisi, 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:24182) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 
Oda Sicil No:4739) 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, 

Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834 
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 16.12.2013 tarihli ve 9932 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/49/1-1 
————— 

Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Yatağan ilçesi, 30271 pafta, 66 ada, 27 parsel üzerindeki 790290 YİBF nolu (A 

Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (f) fıkralarında 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5350-MUĞLA Ticaret Sicil No ile Muğla Ticaret 
Odasına kayıtlı 1130 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti. 
ile sorumlu denetim elemanları Ahmet Semih ELDEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:3840, Oda Sicil No:21436) ve Efdal Cenan DURUKTUNA’nın (İnşaat 
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:89869) 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 16.12.2013 tarihli ve 9933 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/50/1-1 
————— 

CME Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 5480 ada, 3 parsel üzerindeki 592933 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 11959 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 813 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip CME Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları 
Mehmet AYDIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13556, Oda Sicil No: 8543), 
Demet ERDEM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11289, Oda Sicil 
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No: 4098), Göksel ÇİÇEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13685, Oda Sicil 
No: 29845), Mehmet Fazlı DİŞBUDAK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No:1621, Oda Sicil No: 2095), Hakan ERSOY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:14411, Oda Sicil No: 69267) ve Murat ÖZDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56422) 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 01.05.2013 tarih ve 28634 sayılı 
Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 813 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip CME 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, 813 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9934 sayılı 
Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/51/1-1 
————— 

CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 5480 ada, 3 parsel üzerindeki 593379 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 11959 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 813 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip CME Yapı Denetim Ltd. Şti. ile birlikte sorumlu denetim 
elemanları Mehmet AYDIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13556, Oda Sicil 
No: 8543), Demet ERDEM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11289, 
Oda Sicil No: 4098), Göksel ÇİÇEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13685, 
Oda Sicil No: 29845), Erol ÇITAK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:15459, Oda Sicil No: 27218) ve Murat ÖZDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 
Oda Sicil No:56422) 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, 

 CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 16.12.2013 tarihli ve 9934 
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 16.12.2013 tarihli ve 9935 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/52/1-1 
————— 

Bertem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kocaeli İli, Körfez İlçesi, 863 ada, 6 parsel üzerindeki 753708 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 
göre denetlemediği anlaşılan 18454/26620 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 
870 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bertem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim 
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elemanları Gökçen SALMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2136, Oda 
Sicil No: 5755), Hilmi YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 
8401, Oda Sicil No: 12997), Mustafa Yaşar YOĞURTÇUOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 14149, Oda Sicil No: 25369) ve Mustafa ARMAĞAN’ın (İnşaat 
Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO: 12571863632) 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 16.12.2013 tarihli ve 9936 
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/53/1-1 
————— 

Borsa Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Batman İli, Merkez İlçesi, 21L-1A pafta, 409 ada, 4 parsel üzerindeki 868072 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5722 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına 
kayıtlı 1321 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Borsa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş 
ortağı veya yetkilisi Sayım IŞIK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 
18051, Oda Sicil No: 48876), Ömür SARAÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 
64800), sorumlu denetim elemanları Sayım ALAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 19591, Oda Sicil No: 62879) ve İmran YAĞIZ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 17642, Oda Sicil No: 21767) 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 16.12.2013 tarihli ve 9937 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/54/1-1 
————— 

Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim 
sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 7486 ada, 6 parsel üzerindeki 517074 YİBF nolu yapıyı 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 36484-38618 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına 
kayıtlı 288 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu 
denetim elemanı Bekir ARI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5921, Oda Sicil 
No: 6063), Tahsin DOĞUTEPE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3362, Oda 
Sicil No: 20405), Ömer TÜLÜBAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No: 1331, Oda Sicil No: 10969) ve Korkut AZERİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 
Sicil No: 64854) 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, 

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (a), 
(c) ve (g) fıkraları ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 23.maddesinin 12.fıkrasındaki 
hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan 39746-41952 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret 
Odasına kayıtlı 372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd. 
Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nevzat GÖK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 9678, Oda Sicil No: 56015), Cemil AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 5367, Oda Sicil No: 46616) ve Mehmet Çağrı YÜCETÜRK’ün (İnşaat 
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73134) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 2 Ocak 2014 – Sayı : 28870 

 

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, 

Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve 28762 
sayılı, Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2013 tarihli ve 
28827 sayılı Resmi Gazete ilanları 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 16.12.2013 tarihli ve 9938 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/55/1-1 
————— 

Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim 
sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 7486 ada, 5 parsel üzerindeki 518956 YİBF nolu yapıyı 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (g) fıkralarında öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 36484-38618 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına 
kayıtlı 288 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu 
denetim elemanı Ömer TÜLÜBAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No: 1331, Oda Sicil No: 10969) 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, 

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), 
(c) ve (g) fıkralarındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan 39746-41952 Ticaret Sicil 
No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kuk 
Mühendislik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Zekiye YAĞCI (Mimar, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7969, Oda Sicil No: 15772), Nevzat GÖK (İnşaat 
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9678, Oda Sicil No: 56015), Cemil AYDIN (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5367, Oda Sicil No: 46616), Mehmet 
Çağrı YÜCETÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73134) 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, 

Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve 28762 
sayılı, Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2013 tarihli ve 
28827 sayılı Resmi Gazete ilanları 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 16.12.2013 tarihli ve 9939 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/56/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Akça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Yalova İli, Altınova İlçesi, 146 ada, 10 parsel üzerindeki 632445 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetim 
Uygulama Yönetmeliğinin  5. Maddesinin (1) fıkrasındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği 
anlaşılan 5207 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 856 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Akça Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Saffet KAZAZ 
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2446, Oda Sicil No:27435), İsmail GÜNAY 
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12920, Oda Sicil No:15044) ve Alpaslan 
TEKGÖZ’ ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76229) 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, 

Akça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2013 tarihli ve 28827 
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 16.12.2013 tarihli ve 9940 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/57/1-1 
————— 

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muş İli, Merkez İlçesi, 40 ada, 60 parsel üzerindeki 700391 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (g) ve (ı) fıkralarında öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı 1400 
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya 
yetkilisi Ali EROL  (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479), Yusuf ASLAN (İnşaat 
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373), sorumlu denetim 
elemanları Osman ŞENGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1679, 
Oda Sicil No:19089), Emine GÜNERİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10419, 
Oda Sicil No:15105) ve Hatice ERGÜN ÜNAL’ ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No:2470, Oda Sicil No:55633) 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, 

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve 28801 
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 16.12.2013 tarihli ve 9941 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/58/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muş İli, Merkez İlçesi, 119 ada, 8 parsel üzerindeki 697111 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı 1400 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ali 
EROL  (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479) ve Yusuf ASLAN’ın (İnşaat Mühendisi, 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373)  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, 

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve 28801 
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 16.12.2013 tarihli ve 9942 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/59/1-1 
————— 

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muş İli, Merkez İlçesi, 34 ada, 97 parsel üzerindeki 790900 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı 1400 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Ali 
EROL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479) ve Yusuf ASLAN (İnşaat Mühendisi, 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373) 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, 

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve 28801 
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 16.12.2013 tarihli ve 9943 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/60/1-1 
————— 

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muş İli, Merkez İlçesi, 559 ada, 3 parsel üzerindeki 813861 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı 1400 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Ali 
EROL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479) ve Yusuf ASLAN (İnşaat Mühendisi, 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373) denetim faaliyetlerinin, aynı 
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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, 

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve 28801 
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 16.12.2013 tarihli ve 9944 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/61/1-1 
————— 

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muş İli, Merkez İlçesi, 56 ada, 51 parsel üzerindeki 783645 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d), (e), (g) ve (ı) fıkralarında öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı 1400 
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya 
yetkilisi Ali EROL  (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479), Yusuf ASLAN (İnşaat 
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373), sorumlu denetim 
elemanları Osman ŞENGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1679, 
Oda Sicil No:19089), Emine GÜNERİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10419, 
Oda Sicil No:15105) ve Yunus ARMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:87794) 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, 

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve 28801 
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 16.12.2013 tarihli ve 9945 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/62/1-1 
————— 

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muş İli, Merkez İlçesi, 4 ada, 7 parsel üzerindeki 700359 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (g) ve (ı) fıkralarında öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı 1400 
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya 
yetkilisi Ali EROL  (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479), Yusuf ASLAN (İnşaat 
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373), sorumlu denetim 
elemanları Osman ŞENGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1679, 
Oda Sicil No:19089), Emine GÜNERİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10419, 
Oda Sicil No:15105) ve Hatice ERGÜN ÜNAL’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No:2470, Oda Sicil No:55633) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 
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Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden 
itibaren başlatılması, 

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve 28801 
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 16.12.2013 tarihli ve 9959 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/63/1-1 
————— 

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muş İli, Merkez İlçesi, 50 ada, 67 parsel üzerindeki 784910 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı 1400 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Ali 
EROL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479) ve Yusuf ASLAN’ın (İnşaat Mühendisi, 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373) 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, 

Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve 28801 
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 16.12.2013 tarihli ve 9961 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/64/1-1 
————— 

Hançer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, K34C-04A-2C pafta, 5651 ada, 24 parsel üzerindeki 740410 

YİBF  nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 
fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35314 Ticaret Sicil No ile Kayseri 
Ticaret Odasına kayıtlı 1046 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hançer Yapı Denetim Ltd. 
Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hasan YILDIRIMOĞLU (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:82050), sorumlu denetim elemanları İsmail YASAV (İnşaat 
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7339, Oda Sicil No:22395), Faruk AKTAS (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20696, Oda Sicil No:63389), Orhan 
CEBECİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18490, Oda Sicil No:6727) ve Barış 
YILDIRIM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75264) 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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Denetimini üstlendiği inşaatları aynı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre 
denetlemediğinden ötürü, daha önceden, 07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı, 24.02.2013 tarih ve 
28569 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 1046 
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hançer 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 ve 27858 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1046 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 
9946 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/65/1-1 
————— 

Alanlı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Manisa ili, Saruhanlı ilçesi, 11899 parsel üzerindeki 720753 YİBF  nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında, Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e), (f), (l) bentlerinde ve 6. maddesinin 4. 
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12882 Ticaret Sicil No ile Manisa 
Ticaret Odasına kayıtlı 1176 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alanlı Yapı Denetim Ltd. 
Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Fehmi Levent ONGUNER (Makine Mühendisi, Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No:41233), Namık İSTANBULLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No:10076, Oda Sicil No:28762), sorumlu denetim elemanları Aytaç Savaş OVA (Mimar, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16912, Oda Sicil No:23072) ve Hakan AKSOY’un 
(İnşaat Teknik Öğretmeni, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO:41737029384) 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 16.12.2013 
tarihli ve 9947 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/66/1-1 
————— 

Manavgat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya İli, Manavgat İlçesi, 1359 ada, 15 parsel üzerindeki 47064 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında ve Yapı Denetim 
Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin (b) bendinde öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 3240 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 314 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Manavgat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 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, 

Manavgat Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2013 tarihli ve 
28808 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 16.12.2013 tarihli ve 9948 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/67/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya İli, Kemer İlçesi, 451 ada, 02 parsel üzerindeki 150540 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesi, 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve Yapı 
Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 7. maddesinde öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. 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, 

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve 
28736 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 16.12.2013 tarihli ve 9949 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/68/1-1 
————— 

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya İli, Kemer İlçesi, 274 ada, 13 parsel üzerindeki 158933 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesi, 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve Yapı 
Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 7. maddesinde öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, 
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 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, 

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve 
28736 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 16.12.2013 tarihli ve 9950 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/69/1-1 
————— 

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya İli, Kemer İlçesi, 402 ada, 03 parsel üzerindeki 158490 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesi, 2. Maddesinin (c), (g) fıkralarında ve Yapı 
Denetimi Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 7. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 
anlaşılan 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim 
İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ramazan 
ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1357, Oda Sicil 
No:18207), İsmail VURAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 293, 
Oda Sicil No:9195), Rasim Yılmaz İNCEKARA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama 
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Denetçisi, Denetçi No: 6846, Oda Sicil No: 19204), Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 292, Oda Sicil No: 33733) ve Osman ARMAĞAN’ın 
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:54422)  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, 

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve 
28736 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 16.12.2013 tarihli ve 9951 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/70/1-1 
————— 

Askule Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 7291 ada, 9 parsel üzerindeki 248761 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesi, 2. maddesinin (a), (d) ve (e) 
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 42443-44640 Ticaret Sicil No ile 
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 420 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Askule Yapı 
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ayhan GÜNEŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:5177, Oda Sicil No:6893), Ramazan GENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6638, Oda Sicil No:18770), Selma İNCEKARA (Mimar, Proje 
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6956, Oda Sicil No: 8205), Osman PINAR (Makine 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5384, Oda Sicil No: 9323) ve Kubilay 
İbrahim ÖZTÜRK’ ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:49270) 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, 

Askule Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 25.05.2013 tarihli ve 28657 
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9952 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/71/1-1 
————— 

MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya İli, Alanya İlçesi, 775 ada, 3 parsel üzerindeki 504895 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin  (d) fıkrası, 5. maddesi ve Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fıkrası, 5. maddesinin 4. fıkrasının (a) ve (b) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53377-55655 Ticaret Sicil No ile 
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTR Yapı Denetim 
Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Çınar KARDEŞ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:3697, Oda Sicil No:3840), Ömer KULE (İnşaat Mühendisi, Uygulama 
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Denetçisi, Denetçi No:4635, Oda Sicil No:27179), Ramazan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje 
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1357, Oda Sicil No:18207) ve Mustafa ÇETİN’ in (Makine 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5988, Oda Sicil No:19239) 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, 

MTR 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 16.12.2013 tarihli ve 9953 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/72/1-1 
————— 

Çağdaş Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya İli, Kepez İlçesi, 2214 ada, 4 parsel üzerindeki 253495 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33022-35115 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına 
kayıtlı 128 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çağdaş Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu 
denetim elemanları Zeki KÜÇÜKÇİLOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:4010, Oda Sicil No:10943) ve İlyas KUNDURACI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 
Oda Sicil No:27423) 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, 

Çağdaş Yapı Denetim A.Ş.’ nin yapı denetim izin belgesi 17.05.2011 tarihli ve 27937 
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 16.12.2013 tarihli ve 9954 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/73/1-1 
————— 

Ömürhan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya İli, Kepez İlçesi, 839 ada, 4  parsel üzerindeki 588585 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına 
kayıtlı 461  nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu 
denetim elemanları Mustafa Müjdat RIZVANOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No:17084, Oda Sicil No: 11807), Ahmet GÜLKOKAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5710,  Oda Sicil No:12067), Sezai AKSOY (İnşaat Mühendisi, 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4445, Oda Sicil No:18115), Mustafa GÖNCÜ (İnşaat 
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Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:178,  Oda Sicil No:21199), Süleyman 
ASLANBAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7337,  Oda Sicil 
No:13768) ve Cevat KARAKAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 
20864) 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 16.12.2013 tarihli ve 9955 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/74/1-1 
————— 

Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 4828 ada, 1 parsel üzerindeki 234919 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 36484-38618 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına 
kayıtlı 288 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu 
denetim elemanları Muhittin SERT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9108, Oda 
Sicil No:3004), Mustafa TURNA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:4717, Oda Sicil No:23051), Musa GÖKKAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No:5534, Oda Sicil No:6588) ve Mehmet KOLAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No:63228) 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, 

Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve 
28762 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 16.12.2013 tarihli ve 9956 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/75/1-1 
————— 

Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya İli, Elmalı İlçesi, 1352 parsel üzerindeki 517828 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki 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 Asuman DURKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7650, Oda 
Sicil No:6875), Ünal ARTIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2669, Oda 
Sicil No:12955), Şevket AŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6551, Oda 
Sicil No:6416) ve İbrahim KASKA’ nın ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:66260) 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, 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 2 Ocak 2014 – Sayı : 28870 

 

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 16.12.2013 tarihli ve 9957 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/76/1-1 
————— 

Şantiye Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Belediyesi, 3619 parsel üzerindeki 228856 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 162505 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 174 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Şantiye 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, Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9958 
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/77/1-1 
————— 

Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi,  4141 parsel üzerindeki 643076 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetim 
Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği 
anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nevzat 
Kemal ATABEYOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1431, Oda 
Sicil No: 26890), Hüseyin ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5642, Oda 
Sicil No:17115), Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770, Oda 
Sicil No: 14189) ve Harun BAKKAL’ ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:60545) 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 aynı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre 
denetlemediğinden ötürü 02.12.2013 tarih ve 28839 sayılı, 20.11.2013 tarih ve 28827 sayılı 
Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 867 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Denaş Yalova 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 ve 27858 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 867 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi Bakanlık Makamının 16.12.2013 tarihli ve 9960 sayılı 
Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  10782/78/1-1 
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