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YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-
tim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ü) e-Yaygın: Çeşitli kurslar ve öğrenci etüt eğitim merkezleri ile ilgili bilgilerin elek-
tronik ortamda tutulduğu, iş ve işlemlerin yürütüldüğü Bakanlıkça yönetilen bilgisayar yazılı-
mını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinin birinci
cümlesinde yer alan “binanın” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (k) bendinde yer alan “teknik
rapor” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin ge-
çerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“r) Kanunun 12 nci maddesi kapsamında eğitim öğretim desteği almak isteyen, organize
sanayi bölgesi dışında özel meslekî ve teknik Anadolu lisesi açacakların, öğrencilerinin beceri
eğitimi/staj çalışması/yaz uygulamalarını yapabilecekleri; okul ile aynı il sınırları içerisinde
ve destek verilmesi kararlaştırılan alanlarda/dallarda faaliyette bulunan orta veyahut büyük öl-
çekli işletme/işletmelerle yapacakları en az 10 yıl süreli protokol,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakan-
lıkça” ibaresinden sonra gelmek üzere “uygun görülen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer
alan “özel öğretim kurslarının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve özel motorlu taşıt sürücüleri
kurslarının” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ancak,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “okul öncesi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde
yer alan “binanın” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Okul-
lara” ibaresi “Kurumlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Kurumda uygulanan programlardan iki yıl içinde dönem açılmaması halinde prog-

ram valilikçe iptal edilir, MEBBİS modülüne işlenir. Bir yıl geçmeden aynı program aynı ku-
ruma ilave edilmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4),
(5), (6) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Özel eğitim okullarında kontenjana bakılmaksızın, ilkokullarda kayıtlı öğrenci sayısı
250 ve daha fazla, ortaokul ve ortaöğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayısı 150 ve daha fazla
olanlara rehber öğretmen,”

“5) İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayısının 500 ve daha
fazla olması halinde ikinci rehber öğretmen,”

“6) Uzman öğretici ve ayrıca ölçme ve değerlendirme servisi elemanı, yatılı okullarda
belletmen, usta öğretici ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“Yabancı okullarda görevlendirilecek personel bu kapsamda değerlendirilmez.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Özel okullarda; resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli ola-

rak öğretmenlik yapmış olmak veya öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp en az iki yıl asıl
görevli uzman öğretici olarak görev yapmış olmak.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ders
saati ücretli olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözleşme süresi sona erenler ile farklı unvanda/görevde/branşta sözleşmesi yenilenenler hariç
olmak üzere ayrılış onayı düzenlenenlere altı ay geçmeden aynı kurumda görev verilmez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin so-
nuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu okullara nakil yoluyla gelen öğrencinin yılsonu başarı durumu tespit edilirken, geldiği
okuldaki bir önceki öğretim yılı ortaöğretim başarı puanı/puanları olduğu gibi kabul edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak okulların ara sınıflarının eğitim ücreti bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen,
okulda devam eden öğrencilerin ücreti ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücre-
tine (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 oranında artış yapılarak belirlenir.”

“Ders yılı içerisinde kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri o yıl için ilan
edilen eğitim ücreti üzerinden belirlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya
indirim uygulanarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümleler eklenmiştir.

“Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okulları bünyesinde açılan özel eğitim
ve rehabilitasyon birimlerinde destek eğitimi gören engelli bireyin ücretsiz okuma süresi ku-
rumdan ilişiği kesilene kadar devam eder. Engelli bireyin kuruma devam etmediği ay için ku-
rumca belirlenecek başka bir engelli birey ücretsiz okuma hakkından faydalandırılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendinin başına “Organize sanayi bölgesi içerisinde açılan özel
mesleki ve teknik Anadolu liselerinde” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bentler ve aynı mad-
deye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Okulun organize sanayi bölgesi içerisinde veya 21/3/2016 tarihli ve 2016/8660
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan
Özel Meslekî ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Eğitim Öğretim Des-
teği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak
üzere organize sanayi bölgesi dışında açılmış olması,”

“e) Organize sanayi bölgesi dışında açılacak özel meslekî ve teknik Anadolu liselerinde
okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20.000 ve üzerinde olması,”
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“f) Organize sanayi bölgesi dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde,

takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç olmak üzere eğitim ve öğretim desteği

kapsamındaki öğrencilerden tebliğde desteklenecek alan/dallarda belirlenen eğitim öğretim

desteği tutarı kadar eğitim öğretim ücreti alınabilecek olması”

“(7) Bu madde kapsamında eğitim öğretim desteğinden yararlanan öğrenciler bu Yö-

netmeliğin ek 2 nci maddesi kapsamındaki eğitim öğretim desteğinden faydalanamazlar.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce özel motorlu

taşıt sürücü kursu açmak üzere milli eğitim müdürlüklerinde başvurusu bulunan özel motorlu

taşıt sürücü kurslarında 11 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki bağımsız bina girişi

şartı aranmaz.”

“GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma

izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan ve bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki şartları

taşıyıp eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen organize sanayi bölgesi dışında açı-

lan özel meslekî ve teknik Anadolu liseleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (r) bendinde be-

lirtilen şartlara uygun işyerleri ile protokol yaparak Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere millî

eğitim müdürlüğüne teslim ederler.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-2/A, EK-3/A, EK-10

ve EK-12 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/3/2012 28239

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 23/10/2012 28450

2- 2/8/2013 28726

3- 7/9/2013 28758

4- 29/5/2014 29014

5- 5/7/2014 29051

6- 21/8/2014 29095

7- 24/9/2014 29129

8- 17/1/2015 29239

9- 4/7/2015 29406

10- 23/7/2015 29423

11- 8/8/2015 29439

12- 12/4/2016 29682
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-
tim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkra-
sının (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) İklimi ve ulaşım şartları taşımaya elverişsiz olan veya taşınması ekonomik olmayan
yerleşim birimlerindeki ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarında öğrenim görmekte olan
öğrencileri, öncelikle yatılı bölge ortaokulları ve pansiyonlu okullara yerleştirdikten sonra, ta-
şıma kapsamına alınacak diğer öğrencilerin planlamasını yapmak,”

“g) İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik mart ayında; imam-hatip ortaokulu ve or-
taöğretim öğrencilerinin taşınmasına yönelik ise bu öğrencilere ait planlama işlemlerinin ta-
mamlanmasından sonra, millî eğitim müdürlüklerince Taşımalı Öğrenci Modülüne girilen plan-
lama verileri ile hazırlanan gerekçeli raporu il millî eğitim müdürlüğüne sunmak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) En az bir ders yılı parasız yatılı öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri taşıma kap-
samında değerlendirilebilir. Parasız yatılılıktan öğrenci taşıma uygulamasına geçişler için baş-
vurular, öğrenci velisi tarafından parasız yatılı olarak öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, ders
bitiminden haziran ayının sonuna kadar yapılır. Okul müdürlüklerinden gelen bu başvurular,
parasız yatılılık ve bursluluk komisyonunun görüşleri de alınarak Planlama Komisyonunca de-
ğerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Komisyon, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik taşıma planlamalarını değer-
lendirmek üzere nisan ayının son haftasında, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim öğrenci ta-
şınmasına ait taşıma planlamalarını değerlendirmek üzere ise en geç eylül ayının ilk haftası
içerisinde toplanır. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlere yönelik taşıma planlamalarını
değerlendirmek için ihtiyaç duyulan zamanlarda Komisyon Başkanının teklifi ile toplanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) İl millî eğitim müdürlüğü, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ve Taşımalı Öğrenci
Modülüne girilen ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin taşınmasına yönelik Taşıma Kapsamına
Alınan Öğrenci Bilgi Formunu (Ek-1) mayıs ayının en geç üçüncü haftasında, imam-hatip or-
taokulu ve ortaöğretim öğrencilerinin taşınmasına yönelik Taşıma Kapsamına Alınan Öğrenci
Bilgi Formunu (Ek-1) bu öğrencilere ait planlama işlemlerinin tamamlanmasının ardından eği-
tim öğretim başlamadan ihale işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere gönderir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Okul/kurumun fiziki durumu ve kontenjanına göre öğrenci taşıma uygulaması kap-
samında okul/kurumun alabileceği öğrenci sayısını sınıflara göre tespit ederek ilkokul ve or-
taokullarda şubat ayının ikinci haftasında, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim okul/kurum-
larında en geç ağustos ayının ilk haftasında millî eğitim müdürlüğüne bildirmek,”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b), (ç), (e) ve (i)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İlköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarına devam eden öğrencilerin eğitim ve öğ-

retim yılının başladığı günden itibaren taşınması esastır. Taşıma ve yemek ihalelerinde il/ilçe

millî eğitim müdürlüğünün sorumluluğunda kamu ihale mevzuatındaki yasal süreler de dikkate

alınarak gerekli tedbirler alınır. 1 Ekim tarihinden itibaren zorunlu sebeplerden dolayı başla-

yacak ihale süreçlerinde Bakanlıktan izin alınır. Ek ihale izin talebi valilik onaylı Değerlendir-

me Komisyonu kararıyla birlikte Bakanlığa gönderilir.”

“ç) Millî eğitim müdürlüğünce; harcama yetkilisi tarafından ihale işlemleri sonuçlan-

dırılıp sözleşmelerin müdürlüğe teslimini takiben, ilkokul, ortaokul taşıma ve yemek işlemleri

için ağustos ayının üçüncü haftasından itibaren, imam-hatip ortaokulu, ortaöğretim okul/kuru-

mu taşıma ve yemek işlemleri için ise eylül ayının ilk haftasından itibaren Taşıma Kapsamına

Alınan Öğrenci İstatistik ve Ödenek Formunu (Ek-2) Taşımalı Öğrenci Modülüne girerek, ihale

sözleşmelerinin bir örneğini il millî eğitim müdürlüğü öğrenci taşıma birimine ve ilgili taşıma

merkezi okul/kurum müdürlüklerine gönderilir.”

“e) İl millî eğitim müdürlüğünce; Taşımalı Öğrenci Modülündeki Taşıma Kapsamına

Alınan Öğrenci Bilgi Formu (Ek-1) ile Taşıma Kapsamına Alınan Öğrenci İstatistik ve Ödenek

Formu (Ek-2) ilkokul ve ortaokul için eylül ayının en geç ikinci haftasında, imam-hatip orta-

okulu ve ortaöğretim için eylül ayının en geç son haftasında, özel eğitim öğrenci/kursiyerleri

için ise sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç üç hafta içerisinde doldurularak onaylanır.”

“i) Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında yapılan taşıma hizmeti alımı ihalelerinde

yaklaşık maliyet Bakanlıkça belirlenen yaklaşık maliyet tespit formülüne göre hesaplanır. Ye-

mek ihalelerinde ise tavan fiyat olarak 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı

Okul Pansiyonları Kanununun 9 uncu maddesi doğrultusunda belirlenen tutar esas alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna “Ancak

il/ilçe millî eğitim müdürünün bu husustaki sorumluluğu devam eder.”  ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“2015-2016 eğitim ve öğretim yılı” ibaresi “2017-2018 eğitim ve öğretim yılı” olarak, aynı

maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “il planlama komisyonu” ibareleri “il değer-

lendirme komisyonu” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “toplu taşıma hizmetinin

düzenli olarak verilmediğine ilişkin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili belediyenin görüşü

alınarak” ibaresi eklenmiş, ayrıca aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu madde kapsamında yapılan planlamalarda; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

ve verimli bir şekilde kullanılmasından, kamu zararına sebebiyet verilmemesi bakımından ilgili

komisyon ve yetkililer sorumludur.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/9/2014 29116
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Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sakarya Üniversitesi Kültürel Çalışmalar

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sakarya Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Uygulama

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Sakarya Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;
a) Disiplinler arası ve disiplinler aşırı bir yaklaşımla kültürel çalışmalar alanında bi-

limsel araştırma yapmak ve proje oluşturmak,
b) Faaliyet alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak

ve bu çalışmaları desteklemek,
c) Kültürel çalışmalar alanında bilimsel çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kurum

ve kuruluşlarla iletişim ağı ve işbirliğini oluşturmak,
ç) Amaçlar doğrultusunda bilimsel yayınlar yapmak ve bilimsel araştırmalara destek

olmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Farklı disiplinler tarafından ele alınan insan edimleri hakkında disiplinler arası ve

disiplinler aşırı bir yaklaşımla karşılaştırmalı çalışmalar yapmak ve projeler yürütmek.
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b) Yapmış olduğu bilimsel araştırma ve projeleri yazılı, görsel ve elektronik basın ve
yayın organları aracılığıyla ortaya koymak.

c) Kültürel çalışmalar alanına dair çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyum, panel, kon-
ferans, atölye çalışmaları ve seminerler düzenlemek.

ç) Kültürel çalışmalar alanında faaliyet gösteren araştırmacılar için ulusal ve uluslararası
bilimsel bir tartışma alanı oluşturmak.

d) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görev-
lendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim
elemanları arasından en az bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi
sona erince yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı vekâlet eder.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından
ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili

gerekli önlemleri almak.
ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
d) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu,

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile, mer-

kezin çalışma alanı kapsamında Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için gö-
revlendirilen öğretim üyeleri arasından üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar gö-
revlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan üyelerin yerine kalan süreyi tamamla-
mak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu ayda bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağ-
rısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
c) Eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki istekleri değer-

lendirip önerilerde bulunmak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin öğretim

üyelerinden ve alan uzmanlarından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından davet
edilen on kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda Merkezin faali-
yetleri hakkında görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Danışma Kurulunun üye özellikleri, toplanma zamanı ve görev süreleri; Merkez
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sakarya Üniversitesi Yükseköğretim Çalış-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına ve
yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
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Kapsam

MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmelik, Sakarya Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Sakarya Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır; 

a) Genelde Türkiye, özelde ise Üniversitede, yükseköğretimin sürekli geliştirilmesi ve

iyileştirilmesi amacıyla bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak,

b) Piyasa taleplerini gözeterek ortaya çıkan yeni mesleklere uygun programlar geliştir-

mek,

c) Dünyadaki dijital gelişime ayak uyduracak gerekli çalışmaları yapmak,

ç) Araştırmalar yoluyla bilgi birikimi oluşturmak ve bu bilgi birikiminin, Türkiye’nin

çıkarları doğrultusunda Türkiye’deki diğer üniversiteler ve ilgili kuruluşlarla paylaşımını sağ-

lamak,

d) Üniversitenin yükseköğretim alanında yaptığı çalışmaları değerlendiren araştırmalar

yapmak ve konunun uzmanlarıyla paylaşmak,

e) Yurt içi ve yurt dışında yükseköğretim sorunları ile ilgili incelemeler, araştırmalar

yapan ve raporlar hazırlayan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Türkiye’de ve dünyada yükseköğretim kurumlarını derecelendirmek üzere bir sistem

geliştirmek,

g) Çeşitlilik, kurumsal özerklik ve hesap verebilirlik, uluslararasılaşma, rekabet, mali

esneklik ve çok kaynaklı gelir yapısı ile kalite güvencesi alanlarında Üniversitede yapılacak

işlerin kuramsal altyapısını hazırlayacak çalışmalar yapmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bu-

lunur:
a) Türk yükseköğretimi tarihi, eğitimi, bilişim sistemleri, ekonomisi, hukuku ve öğren-

cilere yönelik her türlü sosyal ve kültürel uygulamalar hakkında araştırmalar yapmak, projeler
geliştirmek.

b) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren yükseköğretim araştırma merkezleriyle
birlikte enstitüler ve üniversitelerle işbirliği imkânlarını geliştirmek, bilgi alışverişinde bulun-
mak.

c) Türkiye’de ve dünyada yükseköğretim alanlarında çalışan bilim adamları ile işbirliği
yapmak.

ç) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası konferans, seminer, kongre, pa-
nel, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak.

d) Üniversitede faaliyet alanı ile ilgili bölgesel ve küresel kapsamda uzmanlar, dene-
yimli elemanlar ve öğrenciler yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve araştırmaya yönelik kurslar ve
programlar düzenlemek ve sertifikalar vermek.

e) Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, akademiler ve enstitüler ile öğretim elemanı, araş-
tırmacı ve lisansüstü öğrenci değişimini sağlamak.

f) Bilimsel araştırma ve incelemeler sonucunda elde edilen bilgileri kitap, makale ve
rapor halinde yayımlamak.

g) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler üretmek.
ğ) Projelerin uygulanması sırasında gerekli olduğu hallerde eğitim, sosyal, fen ve sağlık

bilimleri enstitüleri ile diğer araştırma merkezleri, ilgili kamu ve özel kurumlarla işbirliği ve
ortak çalışmalar yapmak.

h) Çalışma alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, konferans, seminer ve
benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

ı) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.
i) İç ve dış kalite süreçlerini yönlendirmek, takip etmek ve uygulamak.
j) Kurumsal değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarını yürütmek, planlamak.
k) Üniversite akademik ve idari personel ile öğrenciler yaşam boyu öğrenme program-

ları geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir.  Süresi biten Müdür yeniden görevlendi-
rilebilir. Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda
deneyimli bir kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
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(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere faaliyet alanı ile ilgili çalış-

malar yapan öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür

yardımcıları, Müdür tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir. Müdüre, görevi başında ol-

madığı zaman yardımcılarından birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı

usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından

ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemlerini oluştur-

mak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik

işleri yürütmek.

d) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilmiş Yönetim Kurulu üyelikle-

rinde meydana gelen boşluğu, takip eden on beş gün içerisinde, Rektöre her bir üyelik için iki

aday önermek.

e) Merkez ve bağlı birimlerin, araştırma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin

çalışmasını sağlamak.

f) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir

önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini

hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

g) Araştırma ve inceleme projeleri ile ilgili ekipleri ve yöneticileri belirlemek ve gö-

revlendirmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Merkezin gelir ve giderlerine ilişkin esasları, ilgili mevzuatı dikkate alarak hazırla-

mak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

h) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit

etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ı) Rektör tarafından yetki devri olması halinde harcama yetkilisi görevini yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile Müdür tarafından

gösterilecek sekiz aday arasından Rektör tarafından seçilecek üç öğretim üyesinden olmak üze-

re toplam beş üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görev-

lendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında görev-

lendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim

Kurulu ayda bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Kararlar oy çokluğuyla

alınır. 
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak, onaylanmak üzere Rektöre

sunmak.
c) Eğitim,  uygulama,  araştırma,  hizmet üretimi ve yayım konularındaki istekleri de-

ğerlendirip önerilerde bulunmak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite içinden veya Üniversite dışından konu

ile ilgili uzmanlardan Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile gö-
revlendirilen toplam on kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin
çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerinde görüş ve önerilerini bildirir.

Proje grupları ve görevleri
MADDE 13 – (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kara-

rıyla proje grupları oluşturulur. Proje gruplarının kurulması, çalışma usul ve esasları, proje
grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması Yönetim Kurulunca belirlenir. Proje
grupları proje süresine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna projeler hakkında durum
raporu sunar. Proje gruplarının durum raporları Yönetim Kurulunda görüşülür. Durum rapor-
larına göre projeler süresi sona ermeden gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden
başka bir proje ile birleştirilebilir.

(2) Proje grupları proje konusuna uygun yeterli sayıda uzmandan oluşturulur. Proje
gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer kurum ve kuruluşlardan uzman görevlendi-
rilebilir. Proje yöneticisi proje sahibidir. Proje için görev dağılımı proje yöneticisi tarafından
yapılır. Projeyle ilgili ortaya çıkan her türlü problem proje yöneticisi tarafından giderilir. Proje
yöneticisi tarafından giderilmeyen problemler, Müdür tarafından çözümlenir, gerekli görülürse
Yönetim Kurulunda gündeme alınır ve karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

öğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca
karşılanır.

Demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis
edilir.
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Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Zirve Üniversitesinden:

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2010 tarihli ve 27732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirve

Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 8/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre

yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin yüksekokul ve fakültelerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

(ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır. Yabancı uyruklu öğrenciler,

Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından kabul edilen ilkeler çerçevesinde alınabilir. Özel

yetenek gerektiren programlara, ÖSYM birinci basamak sınavı sonuçları ve ön kayıt-özel ye-

tenek sınavlarına göre öğrenci alınır. Adayların Yükseköğretim Kurulunun izin verdiği durum-

lar dışında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Kayıt işlemlerini tamamlayan, İngilizce hazırlık eğitimi alması ge-

reken bölümlerin öğrencileri, 14/9/2014 tarihli ve 29119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Zirve Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hüküm-

lerine göre, Üniversite tarafından düzenlenen ve ilan edilen İngilizce yeterlik ve seviye belir-

leme sınavına alınırlar.

(2) İngilizce hazırlık ile ilgili esaslar ve hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi, Zirve Üniversi-

tesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yü-

rütülür.

(3) Üniversiteye kabul edilen öğrencilere İngilizce hazırlık programlarından muafiyet

getiren ve yeterlik sınavına eşdeğer sayılan ulusal ve uluslararası sınavlar ve bunlardan muafiyet

için alınması gereken en az puanlar, Senato tarafından belirlenir. Senato tarafından belirlenen

düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler, lisans/önlisans öğretimlerine başlar.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin yarıyıl kayıtları yenilenmez. Kayıtları

yenilenmeyen öğrenciler; kayıtları yenilenmeyen dönemde öğrencilik haklarından yararlana-

mazlar, öğrenime devam edemezler ve sınavlara giremezler. Kaydı yenilenmeyen yarıyıl, öğ-

renim süresinden sayılır. Öğrencilerin zamanında ödemedikleri eğitim ücretlerini, kanuni ge-

cikme faizi ile birlikte ödemeleri gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin değişim programında aldığı eşdeğer olan veya yerine alınan derslere

ait notların karşılığına, ilgili bölümün teklifi üzerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Bu ders-

lerden alınan notlar, Üniversitedeki ders kodu, ders adı, kredisi ve başarı notu uygulanmakta

olan not sistemine dönüştürülerek, akademik ortalamaya dahil edilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Özel öğrenciler

MADDE 17 – (1) Bir başka yükseköğretim kurumunda önlisans ve lisans programlarına

kayıtlı öğrenciler, Üniversitemizin ön lisans ve lisans programlarına ilgili yönetim kurulu kararı

çerçevesinde özel öğrenci olarak kabul edilebilir. İlgili programın AKTS kredi yükü kadar ders

alabilirler ve ilgili dönemin öğrenim ücretini öderler.

(2) Özel öğrenci kabulü iki dönem için geçerlidir, daha sonraki dönemlerde özel öğrenci

olarak ders almak için yeniden başvuru yapılması gerekir.

(3) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili

yönetim kurulu kararıyla kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sa-

yılabilir.

(4) Öğrencilere, kayıtları Üniversitede kalmak şartıyla sağlık ve benzeri nedenlerle ilgili

yönetim kurulu kararıyla iki döneme kadar izin verilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp

yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört

yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan

lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami

dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Belirtilen

bu azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğ-

rencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört

yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ili-

şikleri kesilebilir.

(2) Üniversitede öğretim dili; yabancı dilde öğretim verilen programlarda İngilizce, di-

ğer programlarda Türkçe olmakla birlikte, programında meslekî yabancı dil derslerine yer ve-

rilebilir.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin AKTS toplamı

değeridir. Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait olan ders yüküne normal ders yükü, kayıt ol-

duğu derslerin tümüne ise yarıyıl ders yükü denir. Yarıyıl ders yükü, 30 AKTS’dir. Üçüncü ya-

rıyıldan itibaren alt yarıyıllardaki başarısız ders ya da başarı notu yükseltilmek istenen dersler

için alınacak ders yükü, bir buçuk katını geçmemek koşuluyla danışmanın onayıyla belirlenir.

Ders yükü hesabında, derslerin AKTS değeri esas alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (5),

(6) ve (8) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersten S, D ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı sayılır. Herhangi

bir dersten F, U, I, P, NA notu alan öğrenci ise o dersten başarısız olup, bu dersi tekrarlaması

gerekir. Entegre sistem uygulayan fakültelerde başarı durumları ve sınıf geçme şartları Senatoca

ayrıca belirlenebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından ara sı-

nav, ödev, seminer, proje, arazi çalışması ve benzeri ile yarıyıl sonu sınavından alınan notlar

dikkate alınarak hesaplanır. Başarı notunun hesaplanmasına ilişkin diğer esaslar ilgili akademik

birim tarafından belirlenir.

(2) Bir dersin başarı notu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde gösterilen süre içe-

risinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar, yazılı veya elektronik ortamda yapılır. Ancak, dersleri veren öğretim ele-

manınca, ders bilgi formunda belirtilmek koşuluyla sınavın sözlü, proje veya ödev olarak ya-

pılmasına da karar verebilir.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zirve Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/10/2010 27732

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 9/10/2011 28079

2- 29/4/2012 28278

3- 20/1/2014 28888

4- 2/3/2015 29283
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/1 
Karar No : 2016/193 
Mahkememizin 19/04/2016 tarih ve 2015/1 Esas, 2016/193 Karar sayılı kararı ile Görevi 

Yaptırmamak İçin Direnme suçundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 265/1, 43/2-1, 62 
maddeleri uyarınca 6 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve TCK'nın 53/1-2 
maddesindeki belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, CMK'nın 231/5 maddesi 
uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, CMK'nın 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl 
süreyle denetim süresine tabi tutulmasına dair karar verilen Tahir ve Harman oğlu, 1992 Irak 
doğumlu, Irak Devleti Vatandaşı olan MUHAMMED TAHİR'in bildirdiği adresinin olmaması 
nedeniyle bulunamadığı gibi tüm aramalara rağmen de ulaşılamadığı anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 
mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin karar kesinleştikten sonra Sanıktan tahsiline, 
İlan olunur. 5065 

—— • —— 
Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No  : 2005/796  
Karar No  : 2011/356 
İtimadı suistimal sonucu hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 

numarası yazılı 14/07/2011 tarihli ilamı ile kamu davasının 765 sayılı TCK'nın 102/4 ve 104/1-2 
maddeleri göndermesiyle CMK 'nun 223/8 gereğince sanıklar hakkında açılan kamu davası ayrı 
ayrı ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞÜRÜLMESİNE Karar verilmiş ; 

1 - SANIK : IZA SHENGELIA, Nukazarı ve Varda kızı, 1973 doğumlu-
(GÜRCİSTAN UYRUKLU) 

2 - SANIK : NATELLA POTSKHORAIA, Grişa ve Eteri kızı, 1957 doğumlu, 
(GÜRCİSTAN UYRUKLU) 

3 - SANIK : ETER CHADIA, Ciciko ve Lili kızı, 1953 doğumlu,(GÜRCİSTAN 
UYRUKLU) 

4 - SANIK : MARINE KHURTSLIVA, Ciciko ve Lilim kızı, 1956 doğumlu, 
(GÜRCİSTAN UYRUKLU) 

5 - SANIK : NONA GUNAVA, Valiko ve Natella kızı, 1960 doğumlu, 
(GÜRCİSTAN UYRUKLU)  

İsimli sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ 
edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 5130 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
2016/2017 YILI KAMPANYA DÖNEMİ KİREÇ OCAĞI TAHMİL-TAHLİYE TEMİZLİK VE 

YIKAMA TEKNESİ İŞİ İLE MEYDAN PERSONEL HİZMETLERİ İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

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

İhale kayıt No  : 2016/237196 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Uşak-Ankara 

Karayolu 5. Km.  UŞAK 

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

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2016/2017 yılı kampanyasında Kireç Ocağı tahmil 

tahliye, temizlik ve Yıkama Teknesi İşi tahmini 110 gün 

sürecektir. Yüklenici bu işleri yürütebilmek için her 

vardiyada 10 işçi olmak üzere 3 vardiya toplam 30 kişi 

(± % 20) çalışacaktır. 

  2016/2017 yılı kampanyasında meydan personel 

hizmetleri işi tahmini kampanya süresi 130 gündür. 

Yüklenici bu işleri yürütebilmek için her vardiyada 6 işçi 

olmak üzere 3 vardiya toplam 18 kişi (± % 20) 

çalışacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 22.07.2016 Cuma günü saat 14:30 

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 

ve 118,00 TL (Y.Yüzonsekiztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6143/1-1 



3 Temmuz 2016 – Sayı : 29761 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 

 

ARITIM TESİSİ ANAEROB TANKI ÇATI VE YAN BÖLMESİ 
YENİLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Arıtım Tesisi Anaerob Tankı Çatı ve Yan Bölmesi Yenilenmesi işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

İhale Kayıt numarası : 2016 / 252245 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No. 164 Ereğli/Konya 

b) Telefon ve faks numarası : 0 332 73 45 930 - 36 - 0 332 73 45 938 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Arıtım tesisinde bulunan “18 metre yüksekliğinde, Ø24.1 

metre çapında Anaerob tankının yan duvar en üst kat 

levhalarının, çatısının, izolasyonlarının komple değiştirilmesi” 

işidir. (Ayrıntılı bilgi teknik şartname ve eklerindedir.) 

b) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 18/07/2016 - Saat 10:30 

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir 

(KDV.Dahil) 150,00.- TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

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

gönderilebilir. 

8 - İstekliler yapılacak işleri yenide görüp, tekliflerinin götürü bedel üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale edilen istekliyle, toplam bedel üzerinden götürü bedel 

sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklif verilemez. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 6315/1-1 
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HİZMET DIŞI MALLARIN SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi 

Müdürlüğünden:  
Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet dışı malların satışı ihalesi Açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 
1 - İdarenin; 
a) Adresi : TKİ KURUMU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ 

MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ Durak Mah. Etiler Cad. 
43300 Tavşanlı / KÜTAHYA 

b) Telefon Numarası : 0 (274) 614 10 07 
c) Faks Numarası : 0 (274) 614 59 94-95 
d) Elektronik Posta Adresi : glisatinalma@gli.gov.tr 
2 - İhale Konusu Hizmetin; 

a) Niteliği ve Türü b) Miktarı c) Teslim Yeri d) İşin Süresi 
Toplam 1161 Kalem (40.874 adet) 
Muhtelif İş Makinesine Ait Deklase 
durumundaki yedek parçanın Satışı işi 
Dosya No: 980-GLİ/2016-639 1161 

1161 
Kalem 

GLİ 
TUNÇBİLEK 
TESELLÜM 

AMBARLARI 

30 Takvim 
Günü 

 
3 - İhalenin; 

a) Konusu 
b) Tarihi ve 
Günü c) Saati 

d) Son Teklif 
Verme Saati 

e) Doküman 
Bedeli (KDV 
Dahil) 

Toplam 1161 Kalem (40.874 
adet) Muhtelif İş Makinesine Ait 
Deklase durumundaki yedek 
parçanın Satışı işi 

25.07.2016 
Pazartesi 

11:00 11:00 
50,00 

(Elli) TL 

 
f) İhalenin Yapılacağı Yer: Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu 

Tavşanlı/KÜTAHYA 
g) İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 
h) İhalenin Sözleşme Türü: Sipariş Mektubu. 
4 - İhale Dokümanının Görülmesi: 
a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye 

teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını, bedeli karşılığında almaları 
zorunludur. 

b) İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yerler: 
G.L.İ Müessesesi Müdürlüğü- Satınalma Şube Müdürlüğü 
Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / KÜTAHYA 
5 - Teklifler, yukarıda 3.c maddesinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Kurumu Garp 

Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü ‘Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı/KÜTAHYA’ adresi 
Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 
miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 
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7 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

Teminat mektupları dışındaki teminatların, GLİ Müessesesi Müdürlüğü Ziraat Bankası 
TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank 
TR390001500158007293619845 nolu hesaplarından birisine yatırılması ve makbuzlarının teklif 
zarfının içinde sunulması gerekir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az, idari şartnamelerde 
belirtildiği şekli ile 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır. 

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez. 
12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
13 - İhale konusu iş için kısmi teklif verilemez. 
14 - Kurumumuz bu ihalelerle ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir. 
İlgilenenlere duyurulur. 6152/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 41. VE 59/3. 
MADDELERİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 30,00 TL ile en çok 685.660,00 TL arasında değişen; 
20.07.2016 günü saat 16.30’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,00 TL, en çok 
68.566,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında; polyesterden mamül, 
demir çubuk, boş konteyner, yem hazırlama makinesi, kumaş, elyaf, menteşe, kapı kilidi, koli 
bandı, likralı iplik, boya, fax cihazı, hareket sensörü, çadır, iplik, tekstil makinesi, tornavida 
süngüsü, cam misket, motor, jakuzi ve aksamı, plastik yapışkanlı kağıt, bujiteri, saat, kule vinç 
aksamları, aksam, lazer, nal için bıçak, ıstampacılığa mahsus varaka, kimyevi maddei kimyasal 
madde, uçak aksam parçaları, mobilya aksamı, boş varil, granit, kapı aksam parçası, fayans, poşet, 
ütü aksamı, klima ve havalandırma paneli, derz kazıyıcı, peluş oyuncak, porselen, bardak, sofra 
mutfak eşyası, ısıtıcı, palanga, mama kabı ve suluk, rulman, termos, güç kaynağı, plastik kapak, 
plastik şişe, oyuncak, adi metalden rozet, alkol, bez torba, adaptör, fermuar, kaynak fixtürü, gaz 
yağı, far balastı, baharat öğütücü, soket, v kayışı, jant, güneş gözlüğü camı, borcam, sıvı gübre, 
rulman, stikerli not defteri, kurt üzümü, lamba ve flanş, bilyalı rulman, sokıştırma soketi, anahtar, 
meyve presi, holekuler, stevya yaprak v.b. 108 (Yüzsekiz ) grup eşya açık artırma suretiyle 
Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 
21.07.2016 tarihinde saat 10:00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale 
hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-
187 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı 
Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
alınabilir. 

İlan olunur. 6276/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
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, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazete'de 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.” hükmünü amir 11 nci 
maddenin 1 nci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir. 

COĞRAFİ İŞARET 
Başvuru Tarihi : 13/07/2012 
Başvuru No : C2012/099 
Coğrafi İşaretin Adı : İzmir Boyozu 
Ürünün Adı : Boyoz (Fırıncılık Ürünü) 
Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç İşareti 
Başvuru Sahibi   : İzmir Ticaret Odası 
Başvuru Sahibinin Adresi  : Atatürk Cad. No: 126 Pasaport Alsancak/İZMİR 
Kullanım Biçimi : Etiketleme 

 
Coğrafi Sınır : İzmir 
Ürünün Tarihçesi, Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: 
İzmir Boyozu, tarih boyunca çeşitli kültürlerin etkileşim halinde olduğu İzmir ilinde 

Osmanlı döneminden beri üretilen ve günümüze ulaşan bir hamur işi türüdür. Evlerde yapılan 
İzmir Boyozu’nun 500 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Ticarete konu olması ise yakın zamanda 
gerçekleşmiştir. 

İzmir Boyozu, buğday unu, su ve tuz ile hazırlanan hamura yuvarlak göbekli şekli 
verildikten sonra pişirilmesi ile elde edilmektedir. Ürün, pişmemiş veya yanık görünümünde 
olmayan hafif karamelize renktedir. Ürünün yapısında dağılma, kırılma gibi kusurlar meydana 
gelmemektedir. Şekli yuvarlaktır ve her ürün benzer ebatlarda üretilmektedir. Çapı 7-9 cm, 
kalınlığı ise 2,5-3,5 cm aralığındadır. Yanık, yabancı tat veya koku bulunmamaktadır. Ağızda 
kolay dağılır, ne çok sert ne de çok yumuşak bir yapıdadır. 

Üretim Metodu: 
Un, su ve tuz yoğrularak hamur haline getirildikten sonra, hamur yaklaşık 10-15 dakika 

oda sıcaklığında (yaklaşık 20-25 ºC) üzeri temiz ve hafif nemli bir bez ile örtülerek dinlendirilir. 
Dinlenen hamur 250-350 gramlık parçalara kesilerek “beze” olarak tabir edilen küre şekli verilir. 
Daha sonra bezeler bağlantı kısımları üst üste gelecek şekilde tezgah üzerinde el veya parmakla 
hafifçe bastırılarak açılır/yayılır. Bu hamurların birinin üzerine pasta-börek sanayisinde kullanılan 
pastacılık yağı konur. Bu yağ çok yumuşak, akışkan bir yapıda veya çok sert katı bir yapıda 
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olmamalıdır. Yağlanmış hamurun üstüne yağsız hamur kapatılır ve kenarları eşit şekilde 
birleştirilerek birbirleriyle bütünleşmesi sağlanır. Bu işlem için kullanılacak yağ miktarı iki parça 
hamurun toplam ağırlık miktarına göre hesaplanır. Bu yağ oranı %8-10 aralığındadır. Hazırlanan 
hamurların üst ve alt kısımlarına az miktarda ayçiçek yağı sürülür. Yaklaşık 10-15 dakika oda 
sıcaklığında üzeri temiz ve hafif nemli bir bez ile örtülerek dinlendirilir. Dinlenen hamur tezgah 
üzerinde önce merdane ile kenarları ve iç kısmı eşit derecede bastırılarak genişletilir. Bu işlemde 
dikkat edilmesi gereken husus hamurun kenarları ile iç kısmının hemen hemen aynı kalınlıkta 
olmasıdır. Daha sonra hamur el ile havada döndürerek daire şeklinde olacak biçimde açılmalı ve 
ince bir hale gelene kadar bu işleme devam edilmelidir. Hamur inceliğe ulaşınca yaklaşık yarısı 
tezgahın üzerinde olacak şekilde tezgaha serilir. Üzerine az miktarda ayçiçek yağı serpilir. 
Tezgahın kenarından aşağı sarkan hamur kısmı tezgah üzerindeki diğer hamurun üzerine katlanır. 
Tezgah üzerindeki hamur sırasıyla sağ ve sol uçlarından tutularak hamurun orta kısmına doğru 
katlanır. Sırasıyla iki taraf için yapılan bu işlemden sonra hamurun tezgahın karşı tarafındaki 
kısmı ortasına doğru katlanır ve bu işlem bir kez daha tekrar edildikten sonra katlanmış hamur 
hafifçe bastırılır ve yukarıdan aşağıya doğru el ile yuvarlayarak uzun silindir haline getirilir. Elde 
edilen silindir şeklindeki hamur oda sıcaklığında üzeri temiz ve hafif nemli bezle örtülerek 
yaklaşık 10-15 dakika dinlendirilir. Uzun silindir şeklindeki hamur el ile koparılıp kopan orta 
kısımlarından hamurun merkez kısmına doğru bastırılarak “göbek” olarak tabir edilen kısım 
meydana getirilir. Pişme tavasına yerleştirilir ve hamurun yuvarlak şekli alması için üzerine el ile 
hafifçe bastırılır ve oda sıcaklığında yaklaşık 10-15 dakika dinlendirilir. Hazırlanan hamurları 
fırında pişirmeden önce üzerlerine az miktarda ayçiçeği yapı serpilir ve fırında yaklaşık 180-200 
°C de yaklaşık 15-25 dakika üstü hafif karamelize renge ulaşana kadar pişirilir. Fırından çıkarılan 
ürün soğuyuncaya kadar oda sıcaklığında bekletilerek servise hazır hale gelir. Üretildikten sonra 
hemen tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Hemen tüketilmeyecekse tepsisinde oda sıcaklığında 
kapalı bir ortamda üstü temiz bir bezle örtülerek 1-1,5 gün muhafaza edilebilir. Bu şekilde 
saklanan ürün hafifçe ısıtılarak servise sunulabilir. 

Su oranı, kullanılacak un miktarının %55-60’ı kadardır. 
Tuz oranı ise, kullanılacak un miktarının  % 3,5- 4’ü kadardır. 
Belirtilen Coğrafi Sınırda Gerçekleşmesi Gereken Üretim, İşleme ve Diğer İşlemler 
Üretim aşamalarının tümü İzmir ilinde gerçekleşecektir. 
Denetleme: 
İzmir Boyozu’nun coğrafi işaret tesciline uygun olarak üretilip üretilmediğin denetimi 

İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden 2 uzman, Ege Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden 3 uzmandan oluşacak en az beş kişilik bir komisyon 
tarafından yapılacaktır. Denetime ilişkin analiz ve raporlar İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
tarafından tespit edilecek laboratuar tarafından yapılır. Denetim komisyonu coğrafi işaret 
mevzuatına uygun olarak çalışacak olup 6 ayda bir en az 3 üye ile düzenli olarak ve şikayet 
halinde olağanüstü toplanarak denetim işlemlerini gerçekleştirecektir. 

Son ürün denetimlerinde doku özellikleri (çıtırlık-sertlik-yumuşaklık) ve renk değerlerine 
bakılmalıdır. Ürün doku özellikleri bakımından gevrek ve çıtır bir yapıda ne çok sert ne de çok 
yumuşak olmalıdır. Ürün yanık ve/veya pişmemiş görünümde ve renkte olmamalıdır. Üründe 
yabancı tat ya da koku olmamalıdır. 

Denetleme kriterlerine ait değişkenlerde İzmir Boyozu’nu temsil eden ve Ege Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenen analiz sonuçlarının artı 
eksi %25 sınırları içindeki değerler kabul edilebilir seviyede olacaktır. 6301/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
KURUL KARARI 

Karar No: 6365 Karar Tarihi: 30/06/2016 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2016 tarihli toplantısında; 4646 sayılı Doğal 

Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesi dördüncü fıkrası (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası 
Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi uyarınca; Tunceli şehrinden oluşan 
dağıtım bölgesi için “Tunceli Doğal Gaz Dağıtım Lisansı” ihalesi yapılmasına ve aşağıda yer alan 
ihale ilan metninin kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmasına,  

karar verilmiştir. 
 
1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2016 tarihli ve 6365 sayılı Kararı 

uyarınca; Tunceli şehrinden oluşan dağıtım bölgesi için, “Tunceli Doğal Gaz Dağıtım Lisansı” 
İhalesi, Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Kanun) ile Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri 
Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, kapalı zarf usulü ile teklif alma ve 
açık eksiltme (açık eksiltme sonucunda birden fazla firma tarafından 0.000 cent/kwh birim hizmet 
ve amortisman bedeli teklif edilmesi halinde, lisans alma bedeli üzerinden açık artırma 
yapılacaktır) şeklinde yapılacaktır. Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı, lisans yürürlük tarihinden 
itibaren lisans hükümleri dâhilinde 30 yıllık süre için verilecektir. 

2. İhale sonucunda dağıtım lisansı almaya hak kazanan tüzel kişi lisans yürürlük 
tarihinden itibaren; 

a) Tunceli şehrinde en geç altı (6) ay içinde dağıtım şebekesi imalatı gerçekleştirmek 
sureti ile yatırıma fiili olarak başlayacak,  

b) Tunceli şehrinde en geç on sekiz (18) ay içinde herhangi bir yerleşim alanının dağıtım 
şebekesini işletmeye almak suretiyle, gaz sunumuna başlayacak, 

c) Tunceli şehrinde en geç sekiz (8) yıl içinde ihale tarihindeki uygulama imar planı 
kapsamındaki imarlı alanlar bütününde dağıtım şebekesini tesis edecektir. 

3. Dağıtım bölgesinde serbest tüketici olmak için gereken yıllık asgari tüketim miktarı, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafından her yıl belirlenecek miktardır. 

4. İhale ile belirlenen “Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli”, lisans yürürlük tarihinden 
başlamak üzere ilk sekiz yıl boyunca Sistem Kullanım Bedeli olarak uygulanacak olup, bu 
sürenin bitiminden sonra ise Sistem Kullanım Bedeli her yıl için Kurul tarafından fiyat tavanı 
yöntemi ile belirlenecektir. 

5. Abone bağlantı bedeline ilişkin hususlar şartnamede belirlenecektir. 
6. Dağıtım lisansı ihalesine teklif verebilmek için şirketlerin Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumundan (Kurum) yeterlilik alması gerekmektedir. Yeterlilik almak isteyen şirketler, 7 nci 
maddede belirtilen bilgi ve belgeleri, ekteki başvuru dilekçesi ile birlikte, en geç 19/08/2016 günü 
saat 17.00’ye kadar, Kurumun “Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C Yüzüncüyıl–Ankara” 
adresine elden teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Zamanında 
teslim edilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Yönetmeliğin 8 inci maddesinde ihaleye başvuramayacağı belirtilen şirketler ile ödenmiş 
sermayesi 1 milyon TL’nin altında kalan ve/veya Türkiye’de kurulmamış şirketler yeterlilik için 
başvuruda bulunamaz. 

7. Yeterlilik almak isteyen şirketlerin başvuru dilekçesi ekinde sunacakları bilgi ve 
belgeler; aşağıda belirtilen usul ve esaslar ile sıra numarasına sadık kalınarak düzenlenmiş 
dosya/dosyalar halinde verilecektir.  
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a) Şirket ile ilgili; 
(1) Tebligat adresi, faks ve telefon numaraları, elektronik posta adresi ile şirkette yüzde 

on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek 
ve tüzel kişilerin (gerçek kişi ortaklara ulaşılıncaya kadar) isim ve adresleri, 

(2) Son ortaklık yapısını, payları ve sermaye durumunu gösterir şekilde Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış ana sözleşme veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı Ticaret 
Sicil Kaydı aslı veya onaylı sureti, 

(3) Şirketin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerindeki sermaye paylarının 
bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşıncaya kadar 
ortaklık yapısını oranlarıyla birlikte ortaya koyan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret 
Sicili Memurluğunca onaylı belgenin aslı veya onaylı sureti, 

(4) Bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından başvuru tarihinden önceki son bir 
ay içinde alınan sicil kayıt belgesinin aslı veya onaylı sureti,  

(5) Başvuru dosyasındaki belgelerde imzası bulunanların şirketi temsil ve ilzama yetkili 
olduğunu gösteren ve başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde düzenlenmiş, noter tasdikli 
yetki belgesinin aslı veya onaylı sureti ile imza sirküleri, 

(6) Bağlı olduğu vergi dairesine borcu olmadığına dair, başvuru tarihinden önceki son bir 
ay içinde alınmış belgenin aslı veya onaylı sureti, 

(7) Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek 
kişilerin; taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, basit veya 
nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçları, resmi ihale ve alım 
satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı 
suçlarından dolayı hüküm giymediğini gösterir, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri, adli 
sicil kaydı varsa, kesinleşmiş mahkeme kararları aslı veya onaylı suretleri, 

(8) Tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan 
ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansları iptal 
edilen tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla pay sahibi 
olmadıklarına dair beyanname, 

(9) Şirketin (varsa) iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler, 
Ortakların yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, burada yer alan bilgi ve 

belgelerin muadilleri istenir. 
b) Şirketin mali durumu ile ilgili;  
(1) Kendisinin ve tüzel kişi ortaklarının varsa, son üç yıllık (üç yıldan az süredir faaliyette 

bulunan şirketlerin kuruluş tarihinden itibaren) Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış bilanço ve gelir tabloları ile gerçek kişi 
ortaklarının mali durumunu gösteren bilgi ve belgeler, 

(2) Yatırım finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında bilgi, taahhüt, referans ve niyet 
mektupları ile benzeri belgeler, 

c) Şirketin tecrübesiyle ilgili;  
(1) Şirketi tanıtıcı bilgi ve belgeler,  
(2) Kendisinin ve/veya ortaklarının, doğal gaz sektörü ve/veya diğer sektörlerdeki 

tecrübeleriyle ilgili düzenlenmiş iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya onaylı 
suretleri, 

(3) Doğal gaz dağıtım şebekesiyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında kendisi 
ve/veya ortaklarının tecrübesi olmaması halinde; Doğal gaz dağıtım şebekesiyle ilgili proje, inşaat 
ve işletme konularında hizmet alacağı gerçek veya tüzel kişileri tanıtıcı bilgi ve belgeler ile bu 
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kişiler tarafından verilen niyet mektupları, niyet anlaşmaları veya ön anlaşmaların ve bu kişilerin 
hizmet vereceği konulardaki iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya onaylı suretleri,  

verilecektir. 
Kurum, başvuru sahiplerinin tamamından veya bir kısmından, ilave açıklayıcı bilgi ya da 

belge talep edebilir. Yatırım finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında bilgi, taahhüt, referans ve 
niyet mektupları hariç olmak üzere, başvuru dosyasında sunulması gereken bilgi ve belgelerdeki 
eksiklikler Kurumca ilgili başvuru sahiplerinden talep edilebilir. 

8. Yeterlilik için başvuruda bulunacaklar, 29/07/2016 günü mesai saati bitimine kadar, 
yeterlilik ile ilgili sorularını Kuruma yazılı olarak iletebilirler. Bu tarihten sonra gelen veya 
yeterlilik ile ilgili olmayan sorular dikkate alınmayacaktır. Gelen sorularla ilgili açıklamalar 
Kurumun internet sitesinde yayımlanacaktır. 

9. Dağıtım lisansı sahibi şirket, doğal gaz dağıtım faaliyeti dışında başka bir faaliyette 
bulunamayacağından ve dağıtım lisansı almaya hak kazanması halinde şirket ana sözleşmesinde 
gerekli değişiklikleri yapması ya da lisans almak üzere ortaklık yapısı aynı kalmak şartıyla yeni 
bir şirket kurması gerekeceğinden, ihaleye katılacak şirketin yeni kurulmuş bir şirket olması 
halinde, doğrudan ve/veya dolaylı tüzel/gerçek kişi ortaklarının mali güç ve tecrübeleri dikkate 
alınacaktır.  

Şirketlerin yeterliliği, ihale yapılacak şehirdeki şebeke yatırımı, dağıtım ve işletme 
faaliyetlerinin yürütülmesi açısından şirketin ve/veya ortaklarının mali güç ve tecrübeleri ile 
birlikte hizmet alacağı firmaların doğal gaz sektörü ile ilgili tecrübelerine göre 
değerlendirilecektir. Yeterlilik başvurusu;  

a) Mali güç açısından; şirketin ve ortaklarının öz kaynakları, ödenmiş sermayesi, bilanço 
ve gelir tabloları ile yatırımın finansmanının nasıl sağlanacağını gösteren belge ve niyet 
mektupları,  

b) Tecrübe açısından; yeterlilik için başvuran şirketin ve/veya ortaklarının doğal gaz 
sektörü ve/veya diğer sektörlerle ilgili tecrübesi ile birlikte proje, inşaat ve/veya işletme hizmeti 
alacağı firmaların doğal gaz sektörü ile ilgili tecrübesi, 

esas alınarak değerlendirilecektir. 
Başvurularının değerlendirilmesi sonucunda yeterli bulunan şirketler, adreslerine 

yapılacak bildirimle, 5.000 (beş bin) TL karşılığı ihale dosyası almak ve teklif vermek üzere davet 
edilecektir. 

10. Bu ihalede, usul ve esasları Yönetmeliğin 14 üncü maddesine uygun olarak belirlenen 
geçici teminatın tutarı 500.000 (beş yüz bin) ABD Doları ve kesin teminat tutarı 1.000.000 (bir 
milyon) ABD Dolarıdır. 

11. Dağıtım lisansı ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Kurul, gerekli gördüğü her durumda ve ihalenin her 
aşamasında herhangi bir teklifi veya tekliflerin tamamını reddetme ya da ihaleyi tamamen iptal 
etme yetkisine sahiptir. Kurulun yeterlilik ve ihale iptaline ilişkin kararlarına karşı, başvuru 
sahipleri herhangi bir talepte bulunamaz ve hak iddia edemez. Başvuru sahipleri yeterlilik 
başvurusu ve teklif hazırlığı için her ne ad altında olursa olsun yaptıkları masrafları ve bununla 
ilgili bir tazminatı talep edemez. Başvuru sahiplerinin, yeterlilik başvurusu için Kurum’a ibraz 
ettikleri belgeler iade edilmez.  

12. Bu ilan hükümlerine göre yeterli sayılacak şirketler, yeterlilik durumlarını daha sonra 
etkileyebilecek tüm değişiklikleri Kuruma bildirmekle mükellef olup, Kurum değerlendirme 
süreci içerisinde ihtiyaç duyulması halinde, her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir. 

Ek: Yeterlilik Başvuru Dilekçesi  
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ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 

ANKARA 

 

Tunceli Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesi için ..... /..... / ............ tarihli ve ..................... 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı incelenmiş ve ilanda yer alan bütün şartlar 

tarafımızca kabul edilmiştir. Ekte sunduğumuz tüm bilgi ve belgelerin doğruluğunu ve aksine bir 

durumun tespit edilmesi halinde, başvurumuzun değerlendirmeye alınmadan reddedileceğini 

beyan ve kabul ederiz. 

Tunceli Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesine katılabilmek için, yeterlilik almak amacıyla, 

ekte sunulan bilgi ve belgelerle birlikte başvurumuzun değerlendirmeye alınması hususunu arz 

ederiz.  

 

 

 

 

 

 Tarih: ….../….../..........  

 Şirket kaşesi 

 Temsile yetkili kişilerin isim ve imzaları 

 Adres 

 

 

 

 

 

 
Ekler : İhale ilanı 7 nci maddede belirtilen bilgi ve belgeler (… adet dosya) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 6403/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
KURUL KARARI 

Karar No: 6366 Karar Tarihi: 30/06/2016 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2016 tarihli toplantısında; 4646 sayılı Doğal 

Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesi dördüncü fıkrası (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası 
Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi uyarınca; Ağrı ve Doğubayazıt 
şehirlerinden oluşan dağıtım bölgesi için “Ağrı ve Doğubayazıt Doğal Gaz Dağıtım Lisansı” 
ihalesi yapılmasına ve aşağıda yer alan ihale ilan metninin kabul edilerek Resmi Gazete’de 
yayımlamasına, 

karar verilmiştir. 
 

1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2016 tarihli ve 6366 sayılı Kararı 
uyarınca; Ağrı ve Doğubayazıt şehirlerinden oluşan dağıtım bölgesi için, “Ağrı ve Doğubayazıt 
Doğal Gaz Dağıtım Lisansı” İhalesi, Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Kanun) ile Doğal Gaz Piyasası 
Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, kapalı zarf 
usulü ile teklif alma ve açık eksiltme (açık eksiltme sonucunda birden fazla firma tarafından 0.000 
cent/kwh birim hizmet ve amortisman bedeli teklif edilmesi halinde, lisans alma bedeli üzerinden 
açık artırma yapılacaktır) şeklinde yapılacaktır. Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı, lisans yürürlük 
tarihinden itibaren lisans hükümleri dâhilinde 30 yıllık süre için verilecektir. 

2. İhale sonucunda dağıtım lisansı almaya hak kazanan tüzel kişi lisans yürürlük 
tarihinden itibaren; 

a) Ağrı şehrinde en geç altı (6) ay içinde dağıtım şebekesi imalatı gerçekleştirmek sureti 
ile yatırıma fiili olarak başlayacak,  

b) Ağrı şehrinde en geç on sekiz (18) ay içinde herhangi bir yerleşim alanının dağıtım 
şebekesini işletmeye almak suretiyle, gaz sunumuna başlayacak, 

c) Ağrı ve Doğubayazıt şehirlerinde en geç sekiz (8) yıl içinde ihale tarihindeki uygulama 
imar planı kapsamındaki imarlı alanlar bütününde dağıtım şebekesini tesis edecektir. 

3. Dağıtım bölgesinde serbest tüketici olmak için gereken yıllık asgari tüketim miktarı, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafından her yıl belirlenecek miktardır. 

4. İhale ile belirlenen “Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli”, lisans yürürlük tarihinden 
başlamak üzere ilk sekiz yıl boyunca Sistem Kullanım Bedeli olarak uygulanacak olup, bu 
sürenin bitiminden sonra ise Sistem Kullanım Bedeli her yıl için Kurul tarafından fiyat tavanı 
yöntemi ile belirlenecektir. 

5. Abone bağlantı bedeline ilişkin hususlar şartnamede belirlenecektir. 
6. Dağıtım lisansı ihalesine teklif verebilmek için şirketlerin Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumundan (Kurum) yeterlilik alması gerekmektedir. Yeterlilik almak isteyen şirketler, 7 nci 
maddede belirtilen bilgi ve belgeleri, ekteki başvuru dilekçesi ile birlikte, en geç 19/08/2016 günü 
saat 17.00’ye kadar, Kurumun “Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C Yüzüncüyıl–Ankara” 
adresine elden teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Zamanında 
teslim edilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Yönetmeliğin 8 inci maddesinde ihaleye başvuramayacağı belirtilen şirketler ile ödenmiş 
sermayesi 1 milyon TL’nin altında kalan ve/veya Türkiye’de kurulmamış şirketler yeterlilik için 
başvuruda bulunamaz. 

7. Yeterlilik almak isteyen şirketlerin başvuru dilekçesi ekinde sunacakları bilgi ve 
belgeler; aşağıda belirtilen usul ve esaslar ile sıra numarasına sadık kalınarak düzenlenmiş 
dosya/dosyalar halinde verilecektir.  
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a) Şirket ile ilgili; 
(1) Tebligat adresi, faks ve telefon numaraları, elektronik posta adresi ile şirkette yüzde 

on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek 
ve tüzel kişilerin (gerçek kişi ortaklara ulaşılıncaya kadar) isim ve adresleri, 

(2) Son ortaklık yapısını, payları ve sermaye durumunu gösterir şekilde Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış ana sözleşme veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı Ticaret 
Sicil Kaydı aslı veya onaylı sureti, 

(3) Şirketin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerindeki sermaye paylarının 
bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşıncaya kadar 
ortaklık yapısını oranlarıyla birlikte ortaya koyan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret 
Sicili Memurluğunca onaylı belgenin aslı veya onaylı sureti, 

(4) Bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından başvuru tarihinden önceki son bir 
ay içinde alınan sicil kayıt belgesinin aslı veya onaylı sureti,  

(5) Başvuru dosyasındaki belgelerde imzası bulunanların şirketi temsil ve ilzama yetkili 
olduğunu gösteren ve başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde düzenlenmiş, noter tasdikli 
yetki belgesinin aslı veya onaylı sureti ile imza sirküleri, 

(6) Bağlı olduğu vergi dairesine borcu olmadığına dair, başvuru tarihinden önceki son bir 
ay içinde alınmış belgenin aslı veya onaylı sureti, 

(7) Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek 
kişilerin; taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, basit veya 
nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçları, resmi ihale ve alım 
satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı 
suçlarından dolayı hüküm giymediğini gösterir, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri, adli 
sicil kaydı varsa, kesinleşmiş mahkeme kararları aslı veya onaylı suretleri, 

(8) Tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan 
ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansları iptal 
edilen tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla pay sahibi 
olmadıklarına dair beyanname, 

(9) Şirketin (varsa) iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler, 
Ortakların yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, burada yer alan bilgi ve 

belgelerin muadilleri istenir. 
b) Şirketin mali durumu ile ilgili;  
(1) Kendisinin ve tüzel kişi ortaklarının varsa, son üç yıllık (üç yıldan az süredir faaliyette 

bulunan şirketlerin kuruluş tarihinden itibaren) Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış bilanço ve gelir tabloları ile gerçek kişi 
ortaklarının mali durumunu gösteren bilgi ve belgeler, 

(2) Yatırım finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında bilgi, taahhüt, referans ve niyet 
mektupları ile benzeri belgeler, 

c) Şirketin tecrübesiyle ilgili;  
(1) Şirketi tanıtıcı bilgi ve belgeler,  
(2) Kendisinin ve/veya ortaklarının, doğal gaz sektörü ve/veya diğer sektörlerdeki 

tecrübeleriyle ilgili düzenlenmiş iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya onaylı 
suretleri, 

(3) Doğal gaz dağıtım şebekesiyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında kendisi 
ve/veya ortaklarının tecrübesi olmaması halinde; Doğal gaz dağıtım şebekesiyle ilgili proje, inşaat 
ve işletme konularında hizmet alacağı gerçek veya tüzel kişileri tanıtıcı bilgi ve belgeler ile bu 
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kişiler tarafından verilen niyet mektupları, niyet anlaşmaları veya ön anlaşmaların ve bu kişilerin 
hizmet vereceği konulardaki iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya onaylı suretleri,  

verilecektir. 
Kurum, başvuru sahiplerinin tamamından veya bir kısmından, ilave açıklayıcı bilgi ya da 

belge talep edebilir. Yatırım finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında bilgi, taahhüt, referans ve 
niyet mektupları hariç olmak üzere, başvuru dosyasında sunulması gereken bilgi ve belgelerdeki 
eksiklikler Kurumca ilgili başvuru sahiplerinden talep edilebilir. 

8. Yeterlilik için başvuruda bulunacaklar, 29/07/2016 günü mesai saati bitimine kadar, 
yeterlilik ile ilgili sorularını Kuruma yazılı olarak iletebilirler. Bu tarihten sonra gelen veya 
yeterlilik ile ilgili olmayan sorular dikkate alınmayacaktır. Gelen sorularla ilgili açıklamalar 
Kurumun internet sitesinde yayımlanacaktır. 

9. Dağıtım lisansı sahibi şirket, doğal gaz dağıtım faaliyeti dışında başka bir faaliyette 
bulunamayacağından ve dağıtım lisansı almaya hak kazanması halinde şirket ana sözleşmesinde 
gerekli değişiklikleri yapması ya da lisans almak üzere ortaklık yapısı aynı kalmak şartıyla yeni 
bir şirket kurması gerekeceğinden, ihaleye katılacak şirketin yeni kurulmuş bir şirket olması 
halinde, doğrudan ve/veya dolaylı tüzel/gerçek kişi ortaklarının mali güç ve tecrübeleri dikkate 
alınacaktır.  

Şirketlerin yeterliliği, ihale yapılacak şehirdeki şebeke yatırımı, dağıtım ve işletme 
faaliyetlerinin yürütülmesi açısından şirketin ve/veya ortaklarının mali güç ve tecrübeleri ile 
birlikte hizmet alacağı firmaların doğal gaz sektörü ile ilgili tecrübelerine göre 
değerlendirilecektir. Yeterlilik başvurusu;  

a) Mali güç açısından; şirketin ve ortaklarının öz kaynakları, ödenmiş sermayesi, bilanço 
ve gelir tabloları ile yatırımın finansmanının nasıl sağlanacağını gösteren belge ve niyet 
mektupları,  

b) Tecrübe açısından; yeterlilik için başvuran şirketin ve/veya ortaklarının doğal gaz 
sektörü ve/veya diğer sektörlerle ilgili tecrübesi ile birlikte proje, inşaat ve/veya işletme hizmeti 
alacağı firmaların doğal gaz sektörü ile ilgili tecrübesi, 

esas alınarak değerlendirilecektir. 
Başvurularının değerlendirilmesi sonucunda yeterli bulunan şirketler, adreslerine 

yapılacak bildirimle, 5.000 (beş bin) TL karşılığı ihale dosyası almak ve teklif vermek üzere davet 
edilecektir. 

10. Bu ihalede, usul ve esasları Yönetmeliğin 14 üncü maddesine uygun olarak belirlenen 
geçici teminatın tutarı 500.000 (beş yüz bin) ABD Doları ve kesin teminat tutarı 1.000.000 (bir 
milyon) ABD Dolarıdır. 

11. Dağıtım lisansı ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Kurul, gerekli gördüğü her durumda ve ihalenin her 
aşamasında herhangi bir teklifi veya tekliflerin tamamını reddetme ya da ihaleyi tamamen iptal 
etme yetkisine sahiptir. Kurulun yeterlilik ve ihale iptaline ilişkin kararlarına karşı, başvuru 
sahipleri herhangi bir talepte bulunamaz ve hak iddia edemez. Başvuru sahipleri yeterlilik 
başvurusu ve teklif hazırlığı için her ne ad altında olursa olsun yaptıkları masrafları ve bununla 
ilgili bir tazminatı talep edemez. Başvuru sahiplerinin, yeterlilik başvurusu için Kurum’a ibraz 
ettikleri belgeler iade edilmez.  

12. Bu ilan hükümlerine göre yeterli sayılacak şirketler, yeterlilik durumlarını daha sonra 
etkileyebilecek tüm değişiklikleri Kuruma bildirmekle mükellef olup, Kurum değerlendirme 
süreci içerisinde ihtiyaç duyulması halinde, her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir. 

EKLER: 
EK-1 Yeterlilik Başvuru Dilekçesi  



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 3 Temmuz 2016 – Sayı : 29761 

 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 

ANKARA 

 
Ağrı ve Doğubayazıt Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesi için ..... /..... / ............ tarihli ve 

..................... sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı incelenmiş ve ilanda yer alan bütün 

şartlar tarafımızca kabul edilmiştir. Ekte sunduğumuz tüm bilgi ve belgelerin doğruluğunu ve 

aksine bir durumun tespit edilmesi halinde, başvurumuzun değerlendirmeye alınmadan 

reddedileceğini beyan ve kabul ederiz. 

 

Ağrı ve Doğubayazıt Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesine katılabilmek için, yeterlilik 

almak amacıyla, ekte sunulan bilgi ve belgelerle birlikte başvurumuzun değerlendirmeye alınması 

hususunu arz ederiz. 

 

 

 

 

 

 Tarih: ….../….../..........  

 Şirket kaşesi 

 Temsile yetkili kişilerin isim ve imzaları 

 Adres 

 

 

 

 

 

 

EKLER: 

EK-1 İhale ilanı 7 nci maddede belirtilen bilgi ve belgeler (… adet dosya) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 6402/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Samsun ili, İlkadım ilçesi, 4146 ada, 19 parsel üzerindeki 716584 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak 
durdurularak 23.06.2012 tarihli ve 28332 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 24305 Ticaret Sicil 
No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1324 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nehir Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Nehir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça 
yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının 
tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 
tarihli ve 15153 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6324/1/1-1 
————— 

Samsun ili, İlkadım ilçesi, 3271 ada, 15 parsel üzerindeki 746175 YİBF nolu yapıyı 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak 
durdurularak 01.11.2012 tarihli ve 28454 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 24278 Ticaret Sicil 
No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1361 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denetim 55 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile 
değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Denetim 55 Yapı Denetim 
Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi 
bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15207 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/2/1-1 
————— 

Samsun ili, İlkadım ilçesi, 4133 ada, 25 parsel üzerindeki 829498 YİBF nolu yapıyı 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 
durdurularak 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 24282 Ticaret Sicil 
No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1021 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ahenk Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Ahenk Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça 
yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının 
tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 
tarihli ve 15155 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/3/1-1 
————— 

Samsun ili, Terme ilçesi, 216 ada, 100 parsel üzerindeki 838262 YİBF nolu yapıyı 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 
durdurularak 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 24258 Ticaret Sicil 
No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1162 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 19 Mayıs 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile 
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değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; 19 Mayıs Yapı Denetim 
Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi 
bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15158 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/4/1-1 
————— 

Samsun ili, İlkadım ilçesi, 7280 ada, 12 parsel üzerindeki 888443 YİBF nolu yapıyı 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 
durdurularak 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 24258 Ticaret Sicil 
No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1162 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 19 Mayıs 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile 
değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; 19 Mayıs Yapı Denetim 
Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi 
bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15160 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/5/1-1 
————— 

Isparta ili, Yalvaç ilçesi, 1 pafta, 29 ada, 30 parsel üzerindeki 701554 YİBF nolu yapıyı 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurularak 09.02.2013 tarihli ve 28554 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 10101/12124 
Ticaret Sicil No ile Isparta Ticaret Odasına kayıtlı 1097 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Arş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile 
değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Arş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 
Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından 
kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 
24.06.2016 tarihli ve 15163 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/6/1-1 
————— 

Elazığ ili, Merkez ilçesi, 796 ada, 8 parsel üzerindeki 788564 YİBF nolu yapıyı 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 
durdurularak 02.02.2013 tarihli ve 28547 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 11447 Ticaret Sicil 
No ile Elazığ Ticaret Odasına kayıtlı 1417 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yüksel Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Yüksel Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça 
yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının 
tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 
tarihli ve 15178 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/7/1-1 
————— 

Elazığ ili, Merkez ilçesi, 4099 ada, 11 parsel üzerindeki 738103 YİBF nolu yapıyı 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 
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durdurularak 02.02.2013 tarihli ve 28547 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 12617 Ticaret Sicil 
No ile Elazığ Ticaret Odasına kayıtlı 1420 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hazar Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Hazar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça 
yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının 
tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 
tarihli ve 15179 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/8/1-1 
————— 

Elazığ ili, Merkez ilçesi, 11 ada, 41 parsel üzerindeki 782020 YİBF nolu yapıyı 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 
durdurularak 02.02.2013 tarihli ve 28547 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 12604 Ticaret Sicil 
No ile Elazığ Ticaret Odasına kayıtlı 1102 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Enap Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Enap Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça 
yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının 
tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 
tarihli ve 15180 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/9/1-1 
————— 

Sakarya ili, Erenler ilçesi, G24C4B1D pafta, 2412 ada, 117 parsel üzerindeki 141396 
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile geçici olarak durdurularak 20.11.2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
171303 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 300 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 
sahip Mertaş Yapı Denetim Hiz. Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 
sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Mertaş Yapı 
Denetim Hiz. Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son 
verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 
Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15181 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/10/1-1 
————— 

Sakarya İli, Serdivan İlçesi, G24B23A3A pafta, 182 ada, 1 parsel üzerindeki 653716 
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 
süre ile geçici olarak durdurularak 20.11.2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
26530 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 848 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 
sahip E.B.A. Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; E.B.A. Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son 
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verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 
Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15182 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/11/1-1 
————— 

Manisa ili, Akhisar ilçesi, 47K-2B pafta, 362 ada, 124 parsel üzerindeki 732300 YİBF 
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 7 (yedi) ay süre ile geçici 
olarak durdurularak 07.10.2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 5278 Ticaret 
Sicil No ile Turgutlu Ticaret Odasına kayıtlı 1347 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Damla 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile 
değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Damla Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi 
bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15142 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/12/1-1 
————— 

Manisa ili, Yunusemre ilçesi, 228 ada, 4 parsel üzerindeki 950469 YİBF nolu yapıyı 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 
durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 12810 Ticaret Sicil 
No ile Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 1315 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinç Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Dinç Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça 
yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının 
tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 
tarihli ve 15143 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/13/1-1 
————— 

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, 759 ada, 9 parsel üzerindeki 805469 YİBF nolu yapıyı 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 
durdurularak 05.03.2014 tarihli ve 28932 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 10997 Ticaret Sicil 
No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 961 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arte Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Arte Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça 
yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının 
tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 
tarihli ve 15144 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/14/1-1 
————— 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, 1698 ada, 1 parsel üzerindeki 872549 YİBF nolu yapıyı 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 
durdurularak 18.06.2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 2547 Ticaret Sicil No 
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ile Siverek Ticaret Odasına kayıtlı 1133 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gap Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Gap Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça 
yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının 
tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 
tarihli ve 15145 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/15/1-1 
————— 

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, 2753 ada, 8 parsel üzerindeki 756070 YİBF nolu yapıyı 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 
durdurularak 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 11022 Ticaret Sicil 
No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1195 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Apaydın 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile 
değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Apaydın Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi 
bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15146 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/16/1-1 
————— 

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, 4852 ada, 32 parsel üzerindeki 888952 ve 888976 YİBF (yapı 
tektir) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile geçici olarak durdurularak 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
11022 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1195 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 
6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Apaydın Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son 
verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 
Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15147 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/17/1-1 
————— 

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 3536 ada, 12 parsel üzerindeki 972718 YİBF nolu yapıyı 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici 
olarak durdurularak 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 10980 Ticaret 
Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1261 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Oran 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile 
değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Oran Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 
Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından 
kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 
24.06.2016 tarihli ve 15148 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/18/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, İpekyol Mahallesi, 246 ada, 4 parsel üzerindeki 742938 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 45 (kırkbeş) gün süre ile 
geçici olarak durdurularak 20.11.2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 10988 
Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1281 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 
sahip ARC Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; ARC Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son 
verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 
Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15149 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/19/1-1 
————— 

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 4828 ada, 29 parsel üzerindeki 
715547 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) ay 
süre ile geçici olarak durdurularak 20.11.2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
10930 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1329 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Asmat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 
6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Asmat Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son 
verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 
Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15150 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/20/1-1 
————— 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Hamidiye Mahallesi, 255 ada, 18 parsel üzerindeki 742133 
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 4 (dört) ay 
süre ile geçici olarak durdurularak 20.11.2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
11035 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1337 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Nil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 
sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Nil Yapı Denetim 
Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi 
bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15195 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/21/1-1 
————— 

Şanlıurfa İli, Karaköprü Beldesi, 3201 ada, 13 parsel üzerindeki 818969 YİBF nolu yapıyı 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurularak 05.03.2014 tarihli ve 28932 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 10929 Ticaret 
Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1350 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Reha 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile 
değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Reha Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 



3 Temmuz 2016 – Sayı : 29761 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından 
kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 
24.06.2016 tarihli ve 15196 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/22/1-1 
————— 

Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, 4146 ada, 16 parsel üzerindeki 905189 YİBF nolu yapıyı 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici 
olarak durdurularak 16.04.2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 11009 Ticaret 
Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1742 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Ferzan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun 
ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Ferzan Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi 
bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15197 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/23/1-1 
————— 

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 27-K-4B-C pafta, 21641 ada, 2 parsel üzerindeki 742516 YİBF nolu 
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici 
olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 126196 
Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 605 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Kordon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Kordon Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son 
verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 
Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15198 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/24/1-1 
————— 

İzmir İli, Menemen İlçesi, 60327 ada, 2 parsel üzerindeki 893001 YİBF nolu yapıyı 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak 
durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 135539 Ticaret Sicil 
No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 811 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İskele Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; İskele Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça 
yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının 
tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 
tarihli ve 15199 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/25/1-1 
————— 

İzmir İli, Selçuk İlçesi, 217 Pafta, 3132 ada, 9 parsel üzerindeki 612345 YİBF nolu yapıyı 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurularak 05.03.2014 tarihli ve 28932 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 76510 Ticaret 
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Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 422 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İlkay Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; İlkay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça 
yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının 
tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 
tarihli ve 15200 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/26/1-1 
————— 

İzmir İli, Çiğli İlçesi, Uğur Mumcu Mahallesi, 2027 Ada, 2 Parsel üzerindeki 544856 
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile geçici olarak durdurularak 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
105129 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 
sahip Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 
sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Milenyum Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son 
verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 
Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15201 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/27/1-1 
————— 

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 26K-2D pafta, 22109 ada, 1 parsel üzerindeki 702593 YİBF nolu 
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici 
olarak durdurularak 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 105129 
Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Milenyum Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son 
verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 
Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15202 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/28/1-1 
————— 

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 37053 ada, 8 parsel üzerindeki 905422 YİBF nolu yapıyı 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 
durdurularak 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 123833 Ticaret Sicil 
No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 517 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip EGD Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; EGD Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça 
yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının 
tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 
tarihli ve 15203 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/29/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İzmir ili, Torbalı ilçesi, L18C-1A pafta, 592 ada, 5 parsel üzerindeki 693182 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici 
olarak durdurularak 10.07.2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 130669 
Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 778 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Demirefe Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Demirefe Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son 
verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 
Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15204 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/30/1-1 

————— 
İzmir ili, Buca ilçesi, 18 pafta, 7653 ada, 1 parsel üzerindeki 647295 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurularak 22.01.2012 tarihli ve 28181 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 132716 
Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 720 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Ünlü Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile 
değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Ünlü Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 
Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından 
kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 
24.06.2016 tarihli ve 15205 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/31/1-1 

————— 
İzmir İli, Çiğli İlçesi, 26L-1A pafta, 1034 ada, 2 parsel üzerindeki 656930 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurularak 18.01.2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 99988 Ticaret 
Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 765 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fırtına 
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile 
değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Fırtına Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 
Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından 
kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 
24.06.2016 tarihli ve 15206 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/32/1-1 

————— 
Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 3063 ada, 3 parsel üzerindeki 668409 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak 
durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 49798 Ticaret Sicil 
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No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 99 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzay Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Uzay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça 
yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının 
tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 
tarihli ve 15130 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/33/1-1 
————— 

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4159 ada, 21 parsel üzerindeki 591202 
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile geçici olarak durdurularak 21.02.2013 tarihli ve 28566 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
49585 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 235 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 
sahip B.Y.M. Bursa Yapı Denetim Merkezi Tic.A.Ş.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri 
Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 
geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; B.Y.M. 
Bursa Yapı Denetim Merkezi Tic.A.Ş.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek 
faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan 
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15132 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/34/1-1 
————— 

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2056 Ada, 27 Parsel üzerindeki 595630 YİBF 
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurularak 21.02.2013 tarihli ve 28566 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 33285-41883 
Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 115 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Birim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun 
ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Birim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 
Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından 
kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 
24.06.2016 tarihli ve 15133 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/35/1-1 
————— 

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 Ada, 42 Parsel (B Blok) üzerindeki 707661 YİBF nolu 
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurularak 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 65164 Ticaret 
Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 761 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek 
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile 
değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Burtek Yapı Denetim 
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Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi 
bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15134 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/36/1-1 

————— 
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 4763 ada, 19 parsel üzerindeki 672759 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurularak 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 67210 Ticaret 
Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 907 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ünal Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Ünal Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça 
yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının 
tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 
tarihli ve 15135 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/37/1-1 

————— 
Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Zümrütevler Mahallesi, H22d-07b-3c pafta, 887 Ada, 11 Parsel 

yapı ile ilgili olarak 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile geçici olarak durdurularak 28.09.2007 tarihli ve 26657 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
33285-41883 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 115 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Birim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 
6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Birim Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son 
verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 
Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15136 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/38/1-1 

————— 
Adana İli, Pozantı İlçesi, Akçatekir Beldesi, 432 ada, 68 parsel (YDS kaydında 13 parsel) 

üzerindeki 74945 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen 
esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 
1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete’de 
ilan edilen 40924 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 252 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Odak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 
6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Odak Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son 
verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 
Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15124 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/39/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Adana İli, Seyhan İlçesi, 16 GI pafta, 636 ada, 1 parsel üzerindeki 514538 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurularak 23.05.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 40736 Ticaret 
Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 91 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güney 
Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Güney Toroslar 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son 
verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 
Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15122 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/40/1-1 
————— 

Amasya İli, Merkez İlçesi, 1576 ada, 1 parsel üzerindeki 809697 YİBF nolu yapıyı 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 
durdurularak 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 4016 Ticaret Sicil No 
ile Amasya Ticaret Odasına kayıtlı 1573 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akbilek Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Akbilek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 
Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından 
kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 
24.06.2016 tarihli ve 15119 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/41/1-1 
————— 

Düzce İli, Yığılca İlçesi, 41 ada, 3 parsel üzerindeki 615720 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 
Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim 
faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurularak 
27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 7699 Ticaret Sicil No ile Düzce 
Ticaret Odasına kayıtlı 852 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ata Nezih Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve 
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş 
almaktan men cezası gerektirdiğinden; Ata Nezih Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı 
denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması 
ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 
15125 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/42/1-1 
————— 

Siirt İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 324 ada, 4 parsel üzerindeki 689184 YİBF 
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 90 (doksan) gün süre ile 
geçici olarak durdurularak 07.10.2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 3272 
Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 1403 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Siirt Merkez Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
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maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Siirt Merkez Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son 
verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 
Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15120 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/43/1-1 
————— 

Siirt İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1087 ada, 88 parsel üzerindeki 697927 
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 60 (altmış) 
gün süre ile geçici olarak durdurularak 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de ilan 
edilen 3272 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 1403 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Siirt Merkez Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri 
Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 
geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Siirt 
Merkez Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek 
faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan 
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15121 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/44/1-1 
————— 

Malatya İli, Merkez İlçesi, Çilesiz Mahallesi, 5662 ada, 5 parsel üzerindeki 683927 YİBF 
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurularak 23.06.2012 tarihli ve 28332 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 16882 Ticaret 
Sicil No ile Malatya Ticaret Odasına kayıtlı 996 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Metro 
Kent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas alınan fiil ve halleri Kanun’un 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Metro Kent Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça Yapı Denetim İzin Belgesinin iptal edilerek faaliyetlerine son 
verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 
Bakanlık Makamı’nın 24.06.2016 tarihli ve 15127 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/45/1-1 
————— 

Malatya İli, Merkez İlçesi, Uçbağlar Mahallesi, 20M-4B pafta, 2571 ada, 3 parsel 
üzerindeki 749510 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen 
esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanun’un 8. maddesi 
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 07.10.2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmi 
Gazete’de ilan edilen 14696 Ticaret Sicil No ile Malatya Ticaret Odasına kayıtlı 1156 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Battalgazi İmar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas 
alınan fiil ve halleri Kanun’un 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men 
cezası gerektirdiğinden; Battalgazi İmar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça Yapı Denetim 
İzin Belgesinin iptal edilerek faaliyetlerine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu 
durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamı’nın 24.06.2016 tarihli ve 15126 
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/46/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, 40-47 pafta, 818 ada, 10 parsel üzerindeki 787519 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurularak 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 35597 Ticaret 
Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 985 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hunat 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile 
değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Hunat Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi 
bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15185 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/47/1-1 
————— 

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Erkilet Osmangazi Mahallesi, 62-72 pafta, 390 ada, 9 parsel 
üzerindeki 782847 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen 
esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 
1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de 
ilan edilen 35385 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 993 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Damla Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 
6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Damla Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son 
verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 
Bakanlık Makamının 14.06.2016 tarihli ve 15187 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/48/1-1 
————— 

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, 414 pafta, 5786 ada, 2 parsel üzerindeki 695101 YİBF nolu 
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici 
olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 35385 Ticaret 
Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 993 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Damla 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile 
değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Damla Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi 
bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15189 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/49/1-1 
————— 

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 3069 ada, 2 parsel üzerindeki 694266 
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile geçici olarak durdurularak 09.02.2013 tarihli ve 28554 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
35432 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1144 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 
sahip Ser Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
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maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Ser Yapı Denetim 
Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi 
bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15190 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/50/1-1 
————— 

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, K34C05B4B pafta, 2768 ada, 4 parsel üzerindeki 928874 
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile geçici olarak durdurularak 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
38322 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1557 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 
sahip Akka Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Akka Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son 
verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 
Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15191 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/51/1-1 
————— 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, K34C05C3D pafta, 3463 ada, 5 parsel üzerindeki 826279 
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile geçici olarak durdurularak 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
35540 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1622 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 
sahip AGM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; AGM Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son 
verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 
Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15192 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/52/1-1 
————— 

Kayseri İli, Talas İlçesi, 38 pafta, 609 ada, 15 parsel üzerindeki 814894 YİBF nolu yapıyı 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 35606 Ticaret 
Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1754 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üner 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile 
değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Üner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 
Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından 
kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 
24.06.2016 tarihli ve 15193 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/53/1-1 
————— 

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, K34C05B4B pafta, 5465 ada, 1 parsel üzerindeki 883284 
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile geçici olarak durdurularak 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
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35612 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1556 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 
sahip STF Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; STF Yapı Denetim 
Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi 
bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15194 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/54/1-1 
————— 

Aydın ili, İncirliova ilçesi, İncirliova Belediyesi, 10 pafta, 8906 parsel, üzerindeki 632328 
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 
süre ile geçici olarak durdurularak 02.02.2013 tarihli ve 28547 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen, 
11692 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 632 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 
sahip Ege Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Ege Yapı Denetim 
Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi 
bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15152 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/55/1-1 
————— 

Aydın ili, Didim ilçesi, Akyeniköy Beldesi, Bozseki Mevkii, 1048 ada, 20 parsel 
üzerindeki, 662723 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen 
esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 
9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurularak 02.02.2013 tarihli ve 28547 sayılı Resmi 
Gazete’de ilan edilen, 12748 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 838 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Menderes Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve 
halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası 
gerektirdiğinden; Menderes Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin 
iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi 
Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15151 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/56/1-1 
————— 

Kırıkkale ili, Yahşiyan ilçesi, 363 ada, 6 parsel, üzerindeki 994068 YİBF nolu yapıyı 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurularak 23.03.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen, 368948 
Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 562 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Onay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun 
ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Onay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 
Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından 
kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 
24.06.2016 tarihli ve 15138 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  6324/57/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kozan Orman İşletme Müdürlüğü 

NO:90/2  KOZAN 
İl/İlçe ADANA/KOZAN 

Adresi  Tel-Faks 03225158335-03225158337 

Posta Kodu 01160 E-Mail kozanoim@hs01.kep.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mahmut DURNA  

Adresi Tellidere Mahallesi 7200 5.Sokak no /76  

T.C. Kimlik No. 20416040490  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

3180002319  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Mahrukatçı Odası (TESK)  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

01/143989  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6415//1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel 
Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Şile Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe İstanbul/Şile 

Adresi Kumbaba Mah. Uygur Cad. No: 11 Tel-Faks 0216 711 22 27-712 23 25 
Posta 
Kodu 

34980 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 
Adı/Unvanı Arezcan Orm. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.  

Adresi 
Paşa Mandıra Cad.No:74 Beykoz/ 
İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

0740504304  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf 
Odası 

İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

892061  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 
İhalelerinden 

(  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6410/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Beykoz/İstanbul 

Adresi 
Kanlıca Mah. Mihrabat Cad. 
Tekke Mevkii No: 66 

Tel-Faks 0 216 413 4014 - 0 216 413 4022 

Posta Kodu 34810 E-Mail kanlicaisl@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Abdurrahim AKINCI  

Adresi 
Kısıklı Mah. Baha Sokak No: 28/4 
ÜSKÜDAR/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. 25243158448  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6411/1-1 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 3 Temmuz 2016 – Sayı : 29761 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Cide Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Cide/KASTAMONU 

Adresi 
Kasaba Mah. Atatürk Cad. No:33 

CİDE KASTAMONU 
Tel-Faks 0 366 866 1064 - 0 366 866 1534 

Posta Kodu 37600 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Erdal YILDIZ  

Adresi 
Kapaklı Koop. Kereste Fab. Çay Mah. 

İhsangazi /KASTAMONU 
 

T.C. Kimlik No. 46348439898  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9610377387  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Kayıtlı değildir.  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6412/1-1 



3 Temmuz 2016 – Sayı : 29761 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel 
Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Isparta/Sütçüler 

Adresi Birlik Mahallesi Atatürk Cad. No: 
92 Tel-Faks 0 246 351 20 20 - 0 246 351 21 44 

Posta Kodu 32950 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mehmet YALÇIN  

Adresi Sanayi Mahallesi No: 6 Eğirdir/ 
ISPARTA  

T.C. Kimlik No. 51856099878  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 9310009659  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası Eğirdir Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 32/22357  

6. Yasaklama 
Süresi Ay (  ) Yıl (1) 7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 
a-4734 
KİK ( ) b-4735 

KİSK (  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6413/1-1 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 3 Temmuz 2016 – Sayı : 29761 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel 
Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı 
Köyceğiz Orman İşletme 
Müdürlüğü 

İl/İlçe Köyceğiz/MUĞLA 

Adresi Atatürk Cad. Ulucami Mah. No: 63 Tel-Faks 
0 252 262 4671 
0 252 262 2633 

Posta Kodu 48800 E-Mail koycegizisl@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Hasçam Or. Ür. ve Amb. San. Tic. Ltd. 
Şti. 

 

Adresi 
507. Sok. No: 10 Kuşçuburun 
Torbalı/İZMİR 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

Torbalı V.D./4580486122  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Torbalı Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

4623  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6414/1-1 



3 Temmuz 2016 – Sayı : 29761 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) - 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI/Orman Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe SAKARYA/Akyazı 

Adresi Yeni Mah Ada Cad No:128/1 Tel-Faks 0264 418 15 82 - 418 15 85 

Posta Kodu 54400 E-Mail akyaziislgm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ömer PEKER   

Adresi 
Yeni Mah. Ada Cad. No: 132 

Akyazı/SAKARYA 
 

T.C. Kimlik No. 46630617294  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
46630617294  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ağaç İşleri Esnaf Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 946  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay ( ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6407/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel 
Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı 
Karasu Orman İşletme 
Müdürlüğü 

İl/İlçe SAKARYA-KARASU 

Adresi 
Kabakoz  Mah. İstiklal 
Cd. No:3 

Tel-Faks 
0264 718 1158-59-60/0264 
718 1161 

Posta Kodu 54500 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 
5. Ortak ve/veya 
Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Aziz Burak SATIROĞLU  

Adresi 
Çukurahmediye Mah. Çukur Sk. 8 
ADAPAZARI/SAKARYA 

 

T.C. Kimlik No. 49369135336  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

7520371446  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6408/1-1 



3 Temmuz 2016 – Sayı : 29761 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı 
Zong. Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Zonguldak/Merkez 

Adresi 
Yayla M. Kapuz Cad. PK. 

67080 Tepebaşı-Zonguldak 

Tel-

Faks 
0 372 253 21 61 - 0 372 251 20 57 

Posta Kodu 67080 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Yaşar DİKEL  

Adresi 

Boyran Mah. İsmetpaşa Cad. 

Erman Apt. No: 97 Daire: 3 

İnebolu/Kastamonu 

 

T.C. Kimlik No. 48478369144  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

İnebolu Şoförler ve Nakliyeciler 

Esnaf Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 37/20313  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6409/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 01.02.3 

Toplantı Tarihi ve No : 08.06.2016-193 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 08.06.2016-6521 ADANA 
Adana İli, Ceyhan İlçesi, Kurtkulağı Mahallesi, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne 

ait, 180 ada, 3 parselde yer alan tescilli taşınmaz kültür varlığı Kurtkulağı Kervansarayının 
koruma alanının belirlenmesine ilişkin Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 11.12.2015 gün ve 
2764 sayılı yazısı ve eki Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 07.12.2015 günlü raporu, 27.01.2016 gün 
ve 344 sayılı yazısı, koruma alanı önerisinin Kurulumuz üyelerince yerinde görülmesine ilişkin 
Kurulumuzun 22.04.2016 gün ve 6306 sayılı kararının yanı sıra 18.09.2015 gün ve 5535 sayılı 
kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, Kurulumuz üyelerince yerinde 
inceleme yapıldı, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Kurtkulağı Mahallesi, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
ait, 180 ada, 3 parselde yer alan tescilli taşınmaz kültür varlığı Kurtkulağı Kervansarayının 
koruma alanına yönelik Kurulumuz üyelerince yerinde yapılan inceleme sonucunda; tespit 
çalışmaları başlatılan 180 ada, 2 ve 8 parsellerde yer alan taşınmazların 2863 sayılı yasa 
kapsamında kaldığı anlaşıldığından tespit tescil yönetmeliği kapsamında hazırlanacak belgelerin 
Kurulumuza sunulmasına, 180 ada, 14 parselde yer alan taşınmazın kültür varlığı özelliği 
taşımadığı anlaşıldığından tescilinin uygun olmadığına, Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca 
önerilen kararımız eki koruma alanının, 180 ada, 2- ve 8 parsellerdeki taşınmazları da kapsadığı 
ve daha fazla genişletilmesine gerek olmadığı anlaşıldığından uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 31.02.97 

Toplantı Tarihi ve No : 27.05.2016-192 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 27.05.2016-6511 HATAY  
Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Altınçağ mahallesi, 196 parselde tespit edilen arkeolojik alanın 

2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesi istemine ilişkin; Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün 13.04.2016 gün ve 1596 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanmış 11.04.2016 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Altınçağ mahallesi, 196 parselde Hatay Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşıldığından 
3. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline(OLUMLU), tespit ekibince önerilen ve kararımız eki 
haritada gösterilen 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 01.03.122 

Toplantı Tarihi ve No : 27.05.2016-192 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 27.05.2016-6486 HATAY 
Adana ili, Feke ilçesi, Güzpınarı mahallesi, 19 ada, 4-5 parsellerde tespit edilen Güzpınarı 

(Kisenit) Kalesinin 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesi istemine ilişkin; Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarının 29.03.2016 günlü raporu, Adana Büyükşehir Belediyesi KUDEB Şube 
Müdürlüğünün 07.04.2016 gün ve 110 sayılı yazısı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Adana ili, Feke ilçesi, Güzpınarı mahallesi, 19 ada, 4-5 parsellerde Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Güzpınarı (Kisenit) Kalesinin 2863 sayılı yasa kapsamında 
koruması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiği anlaşıldığından tesciline(OLUMLU), 
tespit ekibince hazırlanmış kararımız eki haritada gösterilen korunma alanı sınırlarının uygun 
olduğuna, kalenin yapı grubunun “1.grup yapı” olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 33.01.93 

Toplantı Tarihi ve No : 09.06.2016-194 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 09.06.2016-6537 ADANA 
Mersin ili, Anamur ilçesi, Demirören mahallesi, 217 ada, 2 ve 9 parsellerde kalan tescilli 

taşınmaz kültür varlığı Tol Kervansarayı koruma alanı sınırlarına ilişkin; Mersin Valiliği İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğünün 30.09.2015 gün ve 6292 sayılı yazısı, Mersin Valiliği Kadastro 
Müdürlüğünün 07.06.2012 günlü yazısı, Kurulumuzun 26.04.2012 gün ve 805 sayılı kararı, 
30.11.1999 gün ve 3597 sayılı kurul kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, 
yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Anamur ilçesi, Demirören mahallesi, 217 ada, 2 ve 9 parsellerde kalan tescilli 
taşınmaz kültür varlığı Tol Kervansarayına ilişkin, kararımız eki haritada gösterilen ve 
30.11.1999 gün ve 3597 sayılı kurul karar eki haritanın sayısallaştırılmasına dayanan koruma 
alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.  
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Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 3 Temmuz 2016 – Sayı : 29761 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 01.00.1125 

Toplantı Tarihi ve No : 27.05.2016-192 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 27.05.2016-6481 HATAY 
Adana ili, Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi, tescilli taşınmaz kültür varlığı 1018 ada 

120 parselin koruma alanında kalan, özel mülkiyete ait, 3252 ada 5 parselde yapılaşmaya yönelik 
hazırlanan mimari projenin Kurulumuzda değerlendirilmesi talebine ilişkin; Seyhan İlçe Belediye 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.04.2016 gün ve 3206 sayılı yazısı, Mülga Adana Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.06.1992 gün ve 1207 sayılı kararı, Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarının 17.05.2016 günlü raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Adana ili, Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi, tescilli taşınmaz kültür varlığı koruma 
alanında kalan, özel mülkiyete ait, 3252 ada 5 parselde Kurulumuzdan izin alınmadan başlanılan 
inşaatın kültür varlığını olumsuz etkilemediği anlaşıldığından Kurulumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına, parselde uygulanacak inşai ve fiziki müdahalelerde 2863 sayılı kanun doğrultusunda 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden ve ilgili idarelerden izin alınması gerektiğinin ilgililere 
hatırlatılmasına, 3252 ada 5 parselde yapılaşmaya yönelik hazırlanan kararımız eki mimari proje 
ve teknik raporunun uygun bulunduğuna, bu süreçte can ve mal kaybına sebebiyet verilmemesi 
için gerekli emniyet tedbirlerinin Belediyesince alınması/aldırılmasına, uygulamalardan fenni 
mesul ve KUDEB uzmanlarının sorumlu olduğuna, iskan izni aşamasında bilgi ve belgelerin 
Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış kararımız 
eki korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 1018 ada 120 parselin koruma alanı haritalarının 
uygun bulunduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 33.09/244 

Toplantı Tarihi ve No : 24.05.2016-189 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.05.2016-6395 HATAY 
Mersin ili, Aydıncık ilçesi, Merkez Mahallesi, 110 ada, 4-6 parseller arasında yer alan 

Öğretmen evi ile 618 parselde yer alan Fatih İlköğretim ve İmamhatip okulu arasından geçen 
sokakta Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ kanalizasyon yapım çalışmaları sırasında ortaya 
çıkan kaya mezarının tescil talebine ilişkin, Silifke Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 
22.02.2016 gün ve 332 sayılı yazısı, eki Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 22.02.2016 
gün ve 555 sayılı rapor, Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 
02.05.2016 gün ve 8638, 25.04.2016 gün ve 8252 sayılı yazıları, Kurulumuzun 25.02.2016 gün ve 
6076 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda; 

Mersin ili, Aydıncık ilçesi, Merkez Mahallesi, 110 ada, 4-6 parseller arasında yer alan 
Öğretmen evi ile 618 parselde yer alan Fatih İlköğretim ve İmamhatip okulu arasından geçen 
sokakta Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ kanalizasyon yapım çalışmaları sırasında ortaya 
çıkan kaya mezarının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi uyarınca taşınmaz kültür varlığı olarak 
tesciline, yapı grubunun 1.Grup olarak belirlenmesine, kararımız eki haritada gösterilen koruma 
alanı  sınırlarının uygun olduğuna, Kurulumuzun 25.02.2016 gün ve 6076 sayılı kararıyla 
istenilen dokümanların Kurulumuza iletilmesinin istenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 33.02/261 

Toplantı Tarihi ve No : 25.05.2016-190 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.05.2016-6410 HATAY 
Mersin ili, Erdemli ilçesi, Kösbucağı ile Aslanlıtaş Mahalleleri arasında yer alan tescilli 

taşınmaz kültür varlığı Aslanlıtaş Köprüsünün koruma alanının belirlenmesine ilişkin Karayolları 
5. Bölge Müdürlüğünün 21.12.2015 gün ve 249540 sayılı, 08.01.2016 gün ve 4875 sayılı yazısı, 
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 17.05.2016 tarihli rapor,  Kurulumuzun 
30.05.2000 gün ve 3760 sayılı, 26.03.2014 gün ve 3406 sayılı, 28.04.2015 gün ve 4894 sayılı 
kararları okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Kösbucağı ile Aslanlıtaş Mahalleleri arasında yer alan 1. grup 
olarak tescilli taşınmaz kültür varlığı Aslanlıtaş Köprüsüne yönelik hazırlanan kararımız eki 
haritada sınırları belirlenen koruma alanının 2863 sayılı yasa kapsamında uygun olduğuna, 
köprünün tehlike arz ettiği anlaşıldığından gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili idarelerce 
alınmasına, köprüye ait taşların köprünün restorasyonunda kullanılmak üzere depolanmasına, 
restorasyon uygulamalarının ilgili idarelerin etkin ve sürekli denetiminde yapılmasının 
sağlanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı 
Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge gereği zemine müdahale gerektiren her türlü 
uygulamanın Müzesince yapılmasına, uygulama sırasında ortaya çıkacak veriler doğrultusunda 
projelerin (rölöve-restitüsyon-restorasyon) revize edilerek Kurulumuz görüşü doğrultusunda 
uygulamaya devam edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 01.14.164 

Toplantı Tarihi ve No : 08.06.2016-193 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 08.06.2016-6531 ADANA 
Adana İli, Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesi, 756 ada, 5 parselde yer alan tescilli taşınmaz 

kültür varlığı Eski Ziraat Mektebi ile 756 ada, 7 parselde yer alan tescilli taşınmaz kültür varlığı 
Ziraat Haşarat Laboratuvarının koruma alanının belirlenmesine ilişkin, Adana Büyükşehir 
Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı KUDEB Şube Müdürlüğünün 
02.05.2016 gün ve 493 sayılı yazısı, Kurulumuzun 27.02.2004 gün ve 5532 sayılı kararı, Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 06.06.2016 günlü raporu okundu, ekleri ve konunun işlem 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Adana İli, Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesi, 756 ada, 5 parselde yer alan tescilli taşınmaz 
kültür varlığı Eski Ziraat Mektebi ile 756 ada, 7 parselde yer alan tescilli taşınmaz kültür varlığı 
Ziraat Haşarat Laboratuvarına yönelik hazırlanan ve kararımız eki haritada gösterilen Koruma 
Alanı Sınırının uygun olduğuna karar verildi 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 3 Temmuz 2016 – Sayı : 29761 

 

 
 6217/1-1 



3 Temmuz 2016 – Sayı : 29761 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 31.04.15 

Toplantı Tarihi ve No : 26.05.2016-191 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 26.05.2016-6450 HATAY 
Hatay İli, İskenderun İlçesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, İskenderun 

Kaymakamlığına tahsisli, 1. Mıntıka, 787 parselde yer alan tescilli taşınmaz kültür varlığına 
yönelik hazırlanan rölöve, malzeme analizi paftası, sorunlar paftası, restitüsyon ve sanat tarihi 
raporunun değerlendirilmesine ilişkin, Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığının 13.04.2016 gün ve E.8767 sayılı, 13.04.2016 gün ve E.8767 sayılı yazıları, Adana 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.06.2006 gün ve 1793 sayılı ve 
23.12.2008 gün ve 4500 sayılı kararları, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.05.2016 günlü 
raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Hatay İli, İskenderun İlçesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, İskenderun 
Kaymakamlığına tahsisli, 1. Mıntıka, 787 parselde yer alan tescilli taşınmaz kültür varlığının yapı 
grubunun 1. Grup olarak belirlenmesine, tescilli taşınmaz kültür varlıkları Eski Adliye Binası, 
Merkez binası, İskenderun Kaymakamlığı, Mihail Elyan Han ve Gazali Han’a yönelik Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki koruma alanı sınırının uygun olduğuna, 
kültür varlığının restorasyonuna yönelik hazırlanan kararımız eki rölöve, malzeme analiz paftası, 
sorunlar paftası, restitüsyon, sanat tarihi raporu ve rölöve-restitüsyon raporunun uygun olduğuna 
(OLUMLU), kültür varlığına yönelik malzeme analiz raporunun hazırlanması ve gerekli 
görülmesi halinde malzeme analiz paftasının güncellenmesine, deprem yönetmeliği, engelli 
düzenlemesi ve güçlendirmeyi de kapsayacak şekilde hazırlanacak restorasyon projesinin 
hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 3 Temmuz 2016 – Sayı : 29761 

 

 
 6218/1-1 



3 Temmuz 2016 – Sayı : 29761 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 33.04.94 

Toplantı Tarihi ve No : 24.05.2016-189 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.05.2016-6353 HATAY 
Mersin İli, Mut İlçesi, Kale Mahallesi, 87 ada, 6 numaralı parselde yer alan ve tehlike arz 

eden tescilli taşınmaz kültür varlığının tescil kaydının kaldırılması veya tescil işleminden dolayı 
oluşan mağduriyetinin giderilmesi talebinin değerlendirilmesine ilişkin; malikinin 08.05.2015 
günlü başvurusu, Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge kurulunun 
29.04.2010 gün ve 5933 sayılı kararı, Kurulumuzun 22.05.2013 gün ve 2243 sayılı, 25.07.2013 
gün ve 2565 sayılı ve 31.10.2013 gün ve 2893 sayılı kararları, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanan 16.05.2016 günlü raporu okundu, ekleri ve konun işlem dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda; 

Mersin İli, Mut İlçesi, Kale Mahallesi, 87 ada, 6 numaralı parselde yer alan ve tehlike arz 
eden tescilli taşınmaz kültür varlığının tescil kaydının kaldırılması isteminin uygun 
bulunmadığına, tescilli taşınmaz kültür varlığında kamulaştırma yoluna gidilebileceğinin ilgililere 
hatırlatılmasına, kararımız eki koruma alanını gösterir haritanın uygun bulunduğuna, 
Kurulumuzun 25.07.2013 gün ve 2565 sayılı ve 22.05.2013 gün ve 2243 sayılı kararları gereğinin 
ivedilikle yapılmasına ve bu aşamada can ve mal güvenliği açısından ivedilikle gerekli güvenlik 
önlemlerinin alınması/aldırılması ve sürdürülmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 31.14/178 

Toplantı Tarihi ve No : 26.05.2016-191 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 26.05.2016-6466 HATAY 
Hatay ili, Defne ilçesi, Atatürk mahallesinde, 1458 ada, 28 (eski 12) ve 13 parseller 

üzerinde tespit edilen kaya mezarının tescil talebine ilişkin, Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün 25.02.2016 gün ve 804 sayılı yazısı, eki Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanan 22.02.2016 günlü rapor, Defne Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 08.04.2016 gün ve 
E.812624 sayılı yazısı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda; 

Hatay ili, Defne ilçesi, Atatürk mahallesinde, 1458 ada, 28 (eski 12) ve 13 parseller 
üzerinde tespit edilen kaya mezarının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi uyarınca taşınmaz kültür 
varlığı  olarak tesciline, yapı grubunun 1. Grup olarak belirlenmesine tespit ekibince önerilen ve 
kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı  sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 33.05.1392 

Toplantı Tarihi ve No : 24.05.2016-189 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.05.2016-6366 HATAY 
Mersin İli, Silifke İlçesi, Ovacık Mahallesi, Tekkadın mevkinde tespit edilen antik 

yerleşim yerinin tescil talebine ilişkin, Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 
04.04.2016 gün ve 2420 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 
28.03.2016 gün ve 1029 sayılı rapor, Kurulumuzun 25.03.2015 gün ve 4806 sayılı kararı okundu, 
ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin İli, Silifke İlçesi, Ovacık Mahallesi, Tekkadın mevkinde, Silifke Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca tespiti yapılan antik yerleşim yerinin 2863 sayılı yasanın 6.maddesinde tanımlanan 
taşınmaz kültür varlıklarını içerdiği anlaşıldığından 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, 
tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna 
karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
— Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sakarya Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Sakarya Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Zirve Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

NOT: 2/7/2016 tarihli ve 29760 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Danıştay
Onikinci Dairesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


