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YÖNETMELİKLER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN ÖZKAYNAKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların

Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“h) TFRS 9: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından

yayımlanan TFRS 9 Finansal Araçlar Standardını”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile on

ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile He-

saplanmasına İlişkin Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hesaplama sonucu

elde edilen pozitif tutarın, aynı Yönetmelik uyarınca içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım-

ların kullanıldığı alacakların risk ağırlıklı tutarları toplamının binde altısını aşan kısmı katkı

sermaye hesabına dahil edilmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“TFRS 9 uygulayan bankalarca ayrılacak karşılıklara ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Kar-

şılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca TFRS 9 kapsamında beklenen

kredi zarar karşılıklarının ayrılmaya başlandığı tarih itibarıyla hesaplanan toplam beklenen

kredi zarar karşılık tutarı ile TFRS 9 uygulamasına başlanmadan önce hesaplanan toplam kar-

şılık tutarı arasındaki pozitif farkın, farktan kaynaklanan vergi tutarı indirildikten sonraki kıs-

mının birinci yıl yüzde sekseni, ikinci yıl yüzde altmışı, üçüncü yıl yüzde kırkı, dördüncü yıl

yüzde yirmisi çekirdek sermaye tutarına eklenebilir.

(2) Birinci fıkra uygulamasında, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve De-

ğerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutarın belirlenmesinde içsel de-

recelendirmeye dayalı yaklaşımların kullanılması durumunda, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel

Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğin 8 inci maddesinin ikin-

ci fıkrasında belirtilen hesaplama sonucu elde edilen negatif tutarın mutlak değeri, çekirdek ser-

maye tutarlarına eklenmeden önce birinci fıkrada belirtilen pozitif fark tutarından indirilir.

(3) Bu madde uygulamasında çekirdek sermayeye eklenen tutarlar katkı sermaye he-

saplamasında dikkate alınmazlar.

(4) Bu madde uygulamasını tercih eden bankaların durumlarını ilk raporlama tarihinde

Kuruma bildirmeleri zorunludur. TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zarar karşılıklarının ay-

rılmaya başlandığı tarih itibarıyla geçiş süreci uygulamasını tercih etmeyen bankaların daha

sonra bu uygulamaya geçme imkanı bulunmamaktadır.

(5) Geçiş süreci boyunca çekirdek sermayeye eklenen tutarlar üzerinden hesaplanan

geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıkları çekirdek sermaye hesaplamasında dikkate

alınmaz.”
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MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi 1/1/2020 tarihinde, 

b) Diğer maddeleri 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE

DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka-

ların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bilanço içi varlıklar bakımından risk tutarı, katılma hesaplarından kullandırılan

fonlar dışında kalan varlıklar için Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutar-

larının 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandı-

rılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uya-

rınca ayrılmış özel karşılıklar ve genel karşılıklar düşüldükten sonraki değerini, katılma he-

saplarından kullandırılan fonlar için ise söz konusu değerin alfa oranı ile çarpılmış değerini

ifade eder. Alfa oranı Kurulca belirlenerek kamuoyuna açıklanır.

(2) Gayrinakdi krediler ve taahhütlerin risk tutarı, üçüncü fıkrada yapılan sınıflandırma

çerçevesinde varsa bu kalemler için Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Kar-

şılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe istinaden ayrılan özel karşılıklar ve ge-

nel karşılıklar düşüldükten sonraki net tutarlarına üçüncü fıkra kapsamında yüzde yüz, yüzde

elli, yüzde yirmi ve yüzde sıfır oranı uygulanmak suretiyle hesaplanır. Bu fıkra kapsamında

yüzde yüz oranı uygulananlar yüksek riskli, yüzde elli oranı uygulananlar orta riskli, yüzde

yirmi oranı uygulananlar orta/düşük riskli ve yüzde sıfır oranı uygulananlar düşük riskli kabul

edilir.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/9/2013 28756

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/9/2014 29111
2- 23/10/2015 29511
3- 20/1/2016 29599
4- 22/6/2016 29750
5- 11/7/2017 30121
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – (1) İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım kullanma izni alan ban-

kalar tarafından, izin tarihini takip eden 3 yıl içerisinde kredi riskine esas tutar olarak;
A: İDD Yaklaşımı kullanım izni alınan alacaklar için İDD Yaklaşımı ile, bunların dı-

şında kalan alacaklar için Standart Yaklaşım ile hesaplanan toplam kredi riskine esas tutarı,
B: Tüm alacaklar için Standart Yaklaşım ile hesaplanan kredi riskine esas tutarı,
C1: İDD Yaklaşımı kullanım izni alan bankalarca Bankaların Özkaynaklarına İlişkin

Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca çekirdek sermayeden in-
dirilen tutardan, aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca katkı sermayeye
eklenen genel karşılıklar ile pozitif tutar toplamının çıkarılması suretiyle bulunan tutarı,

C2: Tüm alacaklar için Standart Yaklaşım uygulanması durumunda Bankaların Özkay-
naklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca katkı sermayeye eklenecek genel karşılık tutarını ifade
etmek üzere;

Ayarlama tutarı = [(a×(B×0,08–C2)) – (A×0,08+C1)] × 12,5
formülü ile hesaplanan ayarlama tutarının pozitif olması durumunda, A’ya ilave edil-

mesi suretiyle bulunan tutar kullanılır. "a" değeri izin alınan tarihi takip eden ilk yıl için yüzde
yüz, ikinci yıl için yüzde doksan, üçüncü yıl için yüzde seksen olarak uygulanır. Kurum gerek
görmesi halinde geçiş sürecini uzatabilir ve uzatılan dönem için ilk üç yıldan farklı bir “a” de-
ğeri belirleyebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“TFRS 9 uygulamaya başlayan bankalara ilişkin uygulama
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 5 inci

maddesi uyarınca çekirdek sermayeye eklenen tutarlar standart yaklaşım veya içsel derecelen-
dirmeye dayalı yaklaşımlar uyarınca hesaplanan risk tutarından düşülmez.

(2) Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesi uyarınca çe-
kirdek sermayeye eklenen tutarlara ilişkin olarak hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı için stan-
dart yaklaşım veya içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlar uyarınca kredi riskine esas tutar
hesaplanmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin; 
a) 1 inci maddesi 1/1/2020 tarihinde,
b) Diğer maddeleri 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/10/2015 29511

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/1/2016 29599
2- 27/9/2016 29840
3- 9/12/2016 29913
4- 6/6/2017 30088
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İstanbul Medipol Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, İstanbul Medipol Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek

lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nunu’nun 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Anabilim/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci mad-

desinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemi

olup öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için yapması gereken teorik ders, uygu-

lama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve bunlara benzer etkinliklerin tümünü gös-

teren değeri,

ç) Bilimsel hazırlık: Lisans derecelerini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora

programından farklı alanlardan alan öğrenciler ile farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun

olanların, eksikliklerini gidermek için iki yarıyılı aşmayacak eğitimi,

d) Bütünleşik doktora: Üniversitenin lisans programlarının ilk dört yarıyılını başarı ile

tamamlayanların öğrenimlerinin doktora programı ile kesintisiz olarak birleştirildiği ve sürek-

lilik gerektiren programı,

e) Bütünleşik yüksek lisans: Üniversitenin lisans programlarının ilk dört yarıyılını başarı

ile tamamlayanların öğrenimlerinin, yüksek lisans programı ile kesintisiz olarak birleştirildiği

ve süreklilik gerektiren programı,

f) Danışman: Ders seçimi ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik çalışması dönemlerinde öğ-

renciye rehberlik etmek üzere, enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

g) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim öğretim yapan enstitüleri,

ğ) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ile enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
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h) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür

yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim

üyesinden oluşan kurulu,

ı) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

i) GMAT: Uluslararası sınavlardan biri olan Graduate Management Admission Test sı-

navını,

j) GRE: Uluslararası sınavlardan biri olan Graduate Record Examinations sınavını,

k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

l) Kredi saat: Bir yarıyıl devam eden bir lisansüstü dersin haftalık teorik ders saatinin

tamamı, haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısı ve haftalık saha veya atölye çalışma

saatinin 1/4’i toplanarak hesaplanan değeri,

m) Müdür: Enstitü müdürünü,

n) Mütevelli Heyeti: İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ö) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir ko-

nuda bilgisini arttırmak isteyen ve her bir dönem ders/dersleri almak üzere başvurarak bu sta-

tüde kabul edilen öğrencileri,

p) Program: Bir anabilim/anasanat dalına bağlı olarak açılmış bulunan eğitim progra-

mını,

r) Rektör: İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörünü,

s) Senato: İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosunu,

ş) Tez: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik tezini,

t) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini,

u) Yarıyıl: Resmî tatil günleri ve sınav günleri hariç en az yetmiş iş gününü kapsayacak

biçimde Senato tarafından her akademik yılın başlamasından önce belirlenen güz, bahar ve

yazdan oluşan eğitim ve öğretim sürelerini,

ü) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavını,

v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

y) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleği ile ilgili

konularda kapsamlı bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını

göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 kredi saatinden az olmamak koşuluyla en

az on ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. AKTS değerinin toplamı 60’dan az olmama-

lıdır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
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(3) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim ve ikinci lisansüstü öğretimi olarak

da yürütülebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı

aranmayabilir. ALES istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(2) ALES puanı aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, li-

sans genel not ortalamasının %50’si ile yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavında

ve/veya mülakat değerlendirmesinde alınan tam notun %50'si genel başarı notunu oluşturur.

(3) ALES puanı koşulu aranan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde,

ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme

sınavı ve/veya mülakat sonucu değerlendirilir. Başarı sıralamasında ALES puanının %50’si,

lisans mezuniyet not ortalamasının %20'si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme

sınavı ve/veya mülakat sonucunun %30'u dikkate alınır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurular, ilanda belirtilen süre içerisinde is-

tenen belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.

Değerlendirme jürisi

MADDE 6 – (1) Enstitü yönetim kurulu, tezsiz yüksek lisans başvurularını değerlen-

dirmek ve yazılı olarak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat yapmak üzere, enstitü

anabilim dalı başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri arasından en az üç asıl, bir yedek üyeli

jüri oluşturur. Jüri, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini

enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(2) Değerlendirme sonucu kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar ilgili enstitü mü-

dürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre

MADDE 7 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,

her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu

sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği

kesilir.

Danışman atanması ve değişikliği

MADDE 8 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için bir öğretim

üyesini veya Senato tarafından belirlenen nitelikleri taşıyan doktora derecesine sahip bir öğre-

tim görevlisini danışman olarak belirler ve en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir.

Danışman önerisi ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(2) Öğrencinin gerekçeli danışman değişikliği istemi ilgili anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının önerisi de dikkate alınarak enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır. Danışmanın

bir öğrencinin danışmanlığından çekilme istemi de aynı şekilde karara bağlanır.
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Dönem projesi ve yeterlik sınavı

MADDE 9 – (1) Dönem projesi dersi başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

Öğrenci, dönem projesinin verildiği yarıyılda, bu derse kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Dönem projesinin değerlendirilmesi ve yeterlik sınavı, tezsiz yüksek lisans yeterlik

sınav jürisi tarafından yapılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans yeterlik sınav jürisi, biri öğrencinin danışmanı olmak üzere il-

gili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca önerilen üç asıl, iki yedek öğretim üyesi veya dok-

tora derecesine sahip öğretim görevlilerinden oluşur.

Tezsiz yüksek lisans mezuniyeti ve diploması

MADDE 10 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve ens-

titünün belirlediği belgeleri bir ay içinde enstitüye teslim eden öğrenciye tezsiz yüksek lisans

diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü

anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversite tarafından tezli yüksek

lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans

programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler

enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrenciye bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yetkinliğini kazandırmaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi

ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz

olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğ-

retim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders

ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç da-

nışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zo-

rundadır.

(3) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi

sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların bir lisans dip-

lomasına sahip olmaları gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programında öğrenci ALES’ten başvurduğu programın puan tü-

ründe en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası bir sı-

navdan eşdeğeri bir puan almak zorundadır.
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(3) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans mezunu adayların başarı

sıralamasında ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20'si ve yazılı ola-

rak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun %30'u dikkate alınarak başarı

notu oluşturulur.

(4) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin anabilim/anasanat dallarına li-

sansüstü öğrenci kabulünde, lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel

değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu değerlendirilir. Başarı sıralamasında lisans me-

zuniyet not ortalamasının %50'si ve yazılı sınav ve/veya mülakat sonucunun %50'si dikkate

alınarak başarı notu oluşturulur.

Bütünleşik yüksek lisans başvurusu

MADDE 13 – (1) Üniversitenin dört yıl süreli lisans programlarına kayıtlı olup yüksek

lisans bütünleşik programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lisans eğitiminin ilk dört yarıyılını başarı ile tamamlamış olmak,

b) İlgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu GANO en az 2,91/4,00 veya

eşdeğeri olmak ya da sınıfında GANO’ya göre ilk üç dereceye girmiş olmak,

c) Anabilim/anasanat dalı tarafından yapılan mülakatta en az 60 puan alarak, başarılı

olmak.

(2) Bütünleşik programa devam eden öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve 12 nci

maddedeki koşulları sağlamaları durumunda yüksek lisans programlarına intibakları yapılır.

Değerlendirme jürisi

MADDE 14 – (1) Enstitü yönetim kurulu tezli yüksek lisans başvurularını değerlen-

dirmek ve yazılı olarak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat yapmak üzere, enstitü

anabilim dalı başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri arasından üç asıl, bir yedek üyeli jüri oluş-

turur. Jüri, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini enstitüye

bildirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(2) Değerlendirme sonucu kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar ilgili enstitü mü-

dürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre

MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem

için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda

tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminerini ba-

şarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez sa-

vunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirlenen mezuniyet koşullarını erken tamamlayan öğrenciler,

asgari üç yarıyıl sonunda mezun olabilirler.

Tez danışmanı ataması ve danışman değişikliği

MADDE 16 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin öncelikle kayıtlı

bulunduğu anabilim dalı öğretim üyeleri arasından veya yoksa Üniversite kadrosunda bulunan
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ilgili alandaki öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna ka-

dar atar. Öğrenci danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna

kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir.

(2) Üniversite kadrosunda ilgili alanda öğretim üyesi bulunmaması halinde başka bir

yükseköğretim kurumundan ilgili alanda bir öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Tez ça-

lışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez

danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin gerekçeli danışman değişikliği talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının önerisi de dikkate alınarak enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır. Danışmanın,

bir öğrencinin danışmanlığından çekilme talebi de aynı şekilde karara bağlanır. Danışman de-

ğişikliği talebi tez aşamasında olursa hem danışmanın hem de öğrencinin onayı alınmak zo-

rundadır.

(4) Tez danışmanın herhangi bir biçimde Üniversitedeki görevinden ayrılması veya bir

yıldan daha uzun süreyle il dışında görevlendirilmesi durumunda, enstitü yönetim kurulu süreç

tamamlanıncaya kadar danışmanlığı devam ettirebilir veya yeni bir danışman atayabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan öğrenci, tezini tez yazım

kılavuzuna uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-

duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin

intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-

rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde tez, gerekçesiyle birlikte, karar verilmek üzere enstitü

yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danış-

manı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jü-

rinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Üniversite içinden

ve dışından birer yedek üye de atanır.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu

izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler

ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır.

(5) İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir.

Tez savunma sınavının yapılamama nedenleri incelenir ve en geç on beş gün içerisinde ikinci

bir toplantı günü belirlenir. Jürinin tekrar toplanamaması halinde yeni bir jüri oluşturulur.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret

veya düzeltme kararı verir, dinleyicilere kapalı olarak alınan bu kararı öğrenciye ve dinleyicilere

açıklar. Karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde

ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
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(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde, düzeltmeleri ya-

pılan tezi, aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi

reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Yüksek lisans tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve ilgili programın bu-

lunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri ge-

reklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 18 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç nüshasını ve dijital kopyasını

tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yö-

nünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü

yönetim kurulu, talep durumunda, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları

yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesini ve dip-

lomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda

Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü

anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihi, anasanat programlarına kayıtlı

öğrenciler için ise tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik

ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e

gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 19 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere

ulaşma yeteneği kazandırmaktır. Öğrencinin bu yeteneğini, özgün ve yenilik içeren bir bilimsel

tez çalışmasını tamamlayarak ortaya koyması gerekir. Söz konusu yeniliğin bilime yenilik ge-

tirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci için toplam

21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi

ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredi-

sinden oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, se-

miner, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredi-

sinden oluşur.
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(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-

titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan doktora ders-

lerinden, yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle

kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz ve transferi yapılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Aynı anda birden fazla tezli yüksek lisans ve doktora programına kayıt yaptırılamaz

ve devam edilemez.

(7) Hazırlık sınıfları hariç normal süresi olarak 10 yarıyıl lisans eğitimi alanlar yüksek

lisans derecesine sahip sayılır.

Başvuru ve kabul

MADDE 20 – (1) Doktora programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar

aranır:

a) Tezli yüksek lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde

en az 55 ALES puanına sahip olmak,

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakültelerinin hazırlık sınıfları hariç en az 10

yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-

ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine ve başvurduğu programın puan türünde ALES’ten

en az 55 puana sahip olmak,

c) Lisans derecesiyle başvuranlar için en az 3,00/4,00 ya da eşdeğeri lisans mezuniyet

not ortalamasına sahip olmak ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puana

sahip olmak,

ç) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak tıp fakültesi mezunlarının

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS)’ndan en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in

sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olmak,

d) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olmak şartıyla

tezsiz yüksek lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES pua-

nına sahip olmak.

(2) Temel tıp puanı; TUS/Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) temel

tıp bilimleri testi-1 inci bölümden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testi bö-

lümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanmaları sonucunda elde edilir.

(3) Doktora programına başvuracak adayların YÖK tarafından kabul edilen merkezi

yabancı dil sınavlarından en az 55 puan alması veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-

bancı dil sınavlarından buna denk puan alması zorunludur.

(4) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, adayların temel tıp puanı veya ALES

puanının %50'si, mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel de-

ğerlendirme ve/veya mülakat sonucunun %30’u dikkate alınarak başarı sıralaması yapılır.
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Bütünleşik doktora başvurusu

MADDE 21 – (1) Üniversitenin hazırlık sınıfı hariç en az on yarıyıl süreli eğitim ve

öğretim veren fakültelerinin öğrencilerinden doktora/sanatta yeterlik bütünleşik programına

başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lisans eğitiminin hazırlık sınıfı hariç en az ilk dört yarıyılını tamamlamış olmak,

b) İlgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu GANO’nun en az 3,13/4,00

olması ya da sınıfında GANO’ya genel not ortalamasına göre ilk üç dereceye girmiş olmak.

(2) Bütünleşik programda, başvuru dönemindeki sınıf başarı düzeyi dikkate alınarak

enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla birinci fıkranın (b) bendindeki kriterler

açılan programa özgü olarak değiştirilebilir.

(3) Bütünleşik programa başvuran öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve 20 nci

maddedeki şartları sağlamaları kaydıyla doktora programlarına intibakları yapılır.

Değerlendirme jürisi

MADDE 22 – (1) Enstitü yönetim kurulu, doktora başvurularını değerlendirmek ve

yazılı olarak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat yapmak üzere, enstitü anabilim

dalı başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri arasından üç asıl, bir yedek üyeli jüri oluşturur.

(2) Değerlendirme sonucu kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar ilgili enstitü mü-

dürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre

MADDE 23 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç olmak üzere

yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği

dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz

yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilenler için on

yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler

için ise altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürelerin sonuna kadar tamamla-

yamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini

ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-

mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine

getirmiş olmaları kaydıyla, talepleri halinde, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması ve değişikliği

MADDE 24 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadro-

sunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu

ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu ka-

rarıyla kesinleşir. Tez danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.
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(2) Danışman, öncelikle öğrencinin kayıtlı bulunduğu anabilim dalı öğretim üyeleri

arasından veya yoksa Üniversite kadrosunda bulunan ilgili alandaki öğretim üyeleri arasından,

anabilim dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. Üniversite kad-

rosunda ilgili alanda öğretim üyesi bulunmaması halinde başka bir yükseköğretim kurumundan

ilgili alanda bir öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(3) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamam-

lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden

fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu

dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden atanabilir.

(4) İlgili program disiplinler arası ise, danışman tercihen o alanla ilişkili lisansüstü eği-

tim programında ders veren öğretim üyeleri arasından atanır.

(5) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, danışman

atamaları kurumlar arasında yapılan protokolle belirlenir.

(6) Doktora tez danışmanının herhangi bir biçimde Üniversitedeki görevinden ayrılması

veya bir yıldan daha uzun süreyle il dışında görevlendirilmesi durumunda, enstitü yönetim ku-

rulu süreç tamamlanıncaya kadar danışmanlığı devam ettirebilir veya yeni bir danışman ata-

yabilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 25 – (1) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin alanı ile ilgili temel konularda

kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yenilikçilik gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını

amaçlar. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Doktora yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Sınav tarihleri, enstitü yönetim kurulu

tarafından belirlenir ve ilan edilir. Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci

yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar

yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve

enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından

düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-

lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,

danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda

ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim

üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın

uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-

navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü

sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt

çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, ye-

terlik sınavını izleyen üç gün içinde, bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir.
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(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir

sonraki yarıyılda tekrar yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora

programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-

lamış olsa bile toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler alma-

sını önerebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 26 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde,

ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla bir tez

izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka, enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışman olması

durumunda bu danışman, dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim/anasanat

dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla komite üyeliklerinde

değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 27 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, sınav tari-

hinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma pla-

nını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi

savunması dinleyicilere açık olabilir; dinleyiciler tez önerisine katkıda bulunabilir.

(2) Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu danışmanına verir ve bu öneri sözlü

savunma tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtılır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu öneriyi salt çoğunlukla kabul veya redde-

der. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla

verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, işlemin bitişini izleyen üç gün içinde

enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, danışmanının ve/veya tez konusunun değiştirilmesini

isteyebilir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla

devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise

altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-

rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar ya-

pılan çalışmaların özeti ve izleyen dönemde yapılacak çalışmalar belirtilir. Öğrencinin çalış-

maları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Gerekçeli ve yazılı bu karar,

anabilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bir tutanakla bildirilir.
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(6) Tez çalışma raporu üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-

rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde girmeyen

öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 28 – (1) Tez çalışması başarılı bulunup kabul edilen öğrenci, elde ettiği so-

nuçları ilgili tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak

savunmak zorundadır.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlandırılabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi

raporu sunulmuş olması gerekir.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan öğrencinin, tezini jüri önünde savunabilmesi için varsa

Senato tarafından kabul edilmiş ve ilan edilmiş yayın ve diğer şartları yerine getirmesi ge-

rekir.

(4) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna

ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-

zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-

çek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere, tez enstitü yönetim

kuruluna gönderilir.

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-

titü yönetim kurulunun onayıyla atanır. Tez jürisi, öğrencinin tez izleme komitesinde bulunan

üç öğretim üyesi ile en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim

üyesi ve iki yedek (bir kurum içi-bir kurum dışı) öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy

hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olma-

ması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı ol-

maksızın jüride yer alabilir.

(6) Doktora tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay

içinde enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma

sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-

lümünden oluşur. Tarihi önceden ilan edilen sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve

alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine, ilgili ana-

bilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplanamaz. İlan edilen

günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilir. İlgili anabilim dalının görüşü

de alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir sınav günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan

jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlı-

ğınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
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(9) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini,

enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde

enstitüye teslim eder.

(10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yapa-

rak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin

tezi reddedilmiş kabul edilir.

(11) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 29 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak

kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile dijital kopyasını tez sınavına giriş ta-

rihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan

öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim

süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine

getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin

dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından

onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin, sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüsha-

sının teslim edildiği tarihtir.

(3) İlgili enstitü tarafından, tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir

kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere

YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-

değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler

için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla

en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak

üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de

en az 42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi ça-

lışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Başvuru ve kabul

MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-

zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans

derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puana, lisans derecesiyle

başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.
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(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans mezuniyet

not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya eşdeğeri olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına başvuracak olan adayların sanatta yeterlik programla-

rına kabulünde, ALES puanı ve yüksek lisans not ortalaması ile yazılı olarak yapılacak bilimsel

değerlendirme ve/veya mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirile-

bilir. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans ortalamasının

%20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat/yetenek sınavı/port-

folyö incelemesi sonucunun % 30’u dikkate alınarak başarı sıralaması belirlenir.

(4) ALES puanı koşulu aranmayan güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin

anabilim/anasanat dallarından mezun olan adaylarda lisans mezuniyet not ortalaması ile yazılı

olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat/yetenek sınavı/portfolyö sonucu de-

ğerlendirilir. Değerlendirmede lisans mezuniyet not ortalamasının %50'si ve yazılı olarak ya-

pılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat/yetenek sınavı/portfolyö sonucunun %50'si

dikkate alınarak başarı sıralaması belirlenir.

(5) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından

kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil

sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-

bancı dil sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puan alınması gerekmektedir.

(6) Sanatta yeterlik programlarına başvuru, ilanda belirtilen süre içinde, ilgili enstitü

müdürlüklerine yapılır.

(7) Sanatta yeterlik programına başvuran adaylara, ilgili anasanat dalı başkanlığının

gerekli görmesi halinde, özel yetenek sınavı da yapılabilir. Bu sınav sonucu mülakat notu ile

birlikte değerlendirmeye alınır.

Değerlendirme jürisi

MADDE 32 – (1) Enstitü yönetim kurulu sanatta yeterlik başvurularını değerlendirmek

ve yazılı olarak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat/yetenek sınavı/portfolyö de-

ğerlendirmelerini yapmak üzere, enstitü anabilim dalı başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri

arasından üç asıl, bir yedek üyeli jüri oluşturur.

(2) Değerlendirme sonucu kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar ilgili enstitü mü-

dürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre

MADDE 33 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-

kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesiyle kabul

edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami

süresi tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul

edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğ-

rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmalarını azami süresi sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üni-

versite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli

kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-

zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde aynı anabilim dalının varsa tezsiz yüksek lisans

diploması verilir.

Danışman atanması ve değişikliği

MADDE 34 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık ya-

pacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin bir-

likte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını

enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta

yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez

danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil

gibi çalışmalar yönetilebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş

olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik

derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışman, öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim gö-

revlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 35 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım

kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını

jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-

malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.

Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte istenen sayıdaki tezi anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin

intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-

rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü

yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-

nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı

olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
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üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hu-

susunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı

kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-

ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının

sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü

öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,

sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla

kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler

başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-

leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-

rısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay

içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik

çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sa-

natta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına kabul edilip tez, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayanlara, talepleri halinde varsa

aynı anasanat dalının tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen

bir diploma verilir.

(2) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim

edildiği tarihtir.

(3) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta

yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile dijital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden iti-

baren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci

doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini

en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirin-

ceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dol-

ması halinde sanatta yeterlik eğitimi ile ilişiği kesilir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin

bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere

YÖK’e gönderilir.
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ALTINCI BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim ve öğretim dili

MADDE 37 – (1) Yabancı dilde eğitim ve öğretim yapılan programlar dışında, eğitim

ve öğretim dili Türkçe’dir.

(2) Anabilim/anasanat dalının teklifi, enstitü kurulunun onayı ve Senatonun kararı ile

belirli programlarda mesleki derslerin tamamı veya bir kısmı yabancı dilde verilebilir.

(3) Türkçe okutulan derslerde yabancı dilde yazılmış kitaplar izlenebilir; ödev ve ben-

zeri çalışmaların yabancı dilde hazırlanması istenebilir.

(4) Yabancı dilde verilecek ders, uygulama ve sınavları yapacak ilgili öğretim üyeleri-

nin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumla-

rında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin

Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir.

Akademik yıl

MADDE 38 – (1) Eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz

ve bahar yarıyıllarından oluşur. Yaz yarıyılının açılıp açılmayacağı enstitü kurulu kararıyla ay-

rıca belirlenir. Bir yarıyıl sınavlar hariç en az yetmiş iş gününden oluşur.

(2) Güz, bahar ve yaz yarıyıllarına ilave olarak, kurslar, stajlar ve benzeri programlar

eklenebilir. Bunların takvimi, süresi ve şekli enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından

belirlenir.

Yeni öğretim programlarının açılması

MADDE 39 – (1) Enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayıyla

yeni lisansüstü programlar açılabilir.

(2) Lisansüstü programlar, enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak

enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararıyla enstitünün bir anabilim/ana-

sanat dalına bağlı, o anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan bir lisansüstü program da

açılabilir.

(3) Enstitü kurulunun teklifi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün onayıyla, yurt için-

deki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurum ve kuruluşlarıyla ortak programlar yürü-

tülebilir.

Derslerin açılması ve sorumlularının belirlenmesi

MADDE 40 – (1) Anabilim/anasanat dallarının, lisansüstü eğitim programları, eğitim

hedefleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli

dersleri, bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı başkan-

lığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Enstitülerde lisans,

yüksek lisans ve doktora programlarında aynı isim veya içerikli ders açılamaz.

(2) Enstitülerin programlarında her yarıyıl hangi derslerin açılacağı, derse kaydolacak

öğrenci sayıları ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği anabilim/anasanat

dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
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(3) Lisansüstü dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Ancak, zorunlu hallerde ana-

bilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla dok-

tora derecesine sahip öğretim görevlileri veya sanatçı öğretim elemanları da lisansüstü ders

verebilir. Gerekli görüldüğünde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, müdürün

olumlu görüşü ve Rektörlüğün onayıyla Üniversite dışından da öğretim elemanı görevlendiri-

lebilir.

Yabancı dil hazırlık eğitimi

MADDE 41 – (1) Enstitülerde yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler için

isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin, kayıt,

eğitim-öğretim, sınav ve başarı durumlarına ilişkin işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre

yürütülür.

Yurt dışı eğitim

MADDE 42 – (1) Öğrenciler için, masrafları öğrenciye ait olmak üzere, yurt dışında

kısa veya uzun süreli eğitim veya uygulama imkânları, enstitünün özel anlaşmalarla ortaklaşa

eğitim yürüttüğü veya öğrencinin kişisel girişimleri sonucu bulduğu yükseköğretim kurumla-

rından sağlanabilir.

(2) Bu eğitim veya uygulamaların, öğrencinin enstitüdeki eğitim programının bir parçası

olarak değerlendirilebilmesi için öğrencinin yurt dışına çıkmasından önce ilgili anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı gerekir.

(3) Yurt dışında geçirilecek süre, bu Yönetmelikte belirtilen öğretim sürelerinden sayılır

ve yurt dışındaki eğitim ve uygulamalarda da ilgili enstitüde aranan başarı koşulları aranır. Yurt

dışındaki eğitimin not ve kredi eşdeğerliği, ilgili yükseköğretim kurumundan gönderilecek bel-

gelere göre anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karara bağla-

nır.

Uzaktan öğretim

MADDE 43 – (1) YÖK kararıyla, Üniversitede öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı

mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayanan öğretim

faaliyetlerinin planlandığı ve düzenlenip yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları

açılabilir. Uzaktan öğretime ilişkin hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Ders seçme ve derse kayıt

MADDE 44 – (1) Lisansüstü programlardaki zorunlu ve seçmeli dersler ile varsa ön

koşul dersleri, bunların kredileri, dönemleri ve sorumlu öğretim elemanları, ilgili anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından

sonra uygulanır.

(2) Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla

öğrenciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler

alabilirler.

(3) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, kayıt yaptırdığı derslerde

danışmanlarının onayıyla ekleme veya silme yapabilirler. Öğrencilerin ders ekle sil döneminden

sonra dersten çekilme talepleri enstitü yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.

Ancak bu dersler için ücret iadesi yapılmaz.
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Derslere devam

MADDE 45 – (1) Senato tarafından uzaktan eğitim sistemiyle verilmesi uygun bulunan

dersler hariç derslere, laboratuvarlara ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik derslerin

%30’undan, uygulama/laboratuvar saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan bir öğrenci

o dersin genel sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayan-

ların listesi, genel sınavdan en az bir hafta önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından

ilan edilerek eğitim bilgi sistemine işlenir ve idareye bilgi verilir.

(2) Öğrencilerin ders, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalara devamları ilgili

öğretim elemanı tarafından izlenerek değerlendirilir. Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan veya

başarısızlık nedeniyle tekrar alınan derslerde devam koşulu aranmaz.

Sınavlar

MADDE 46 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı

olmak üzere yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak aşağıdaki şe-

kilde yapılır. Sınavlara girmeyen bir öğrenci o sınav hakkını kullanmış ve sıfır puan almış sa-

yılır.

a) Ara sınav: Her dersten en az bir ara sınav yapılır. Öğretim elemanı, ödev, proje, la-

boratuvar/atölye ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir.

b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır.

c) Bütünleme sınavı: Enstitü kurulu kararıyla program bazında, öğretim yılının başında

ilan edilmek kaydıyla, genel sınavda başarısız olunması ya da genel sınava herhangi bir sebeple

girilememesi halinde açılan sınavdır.

ç) Mazeret sınavı: Ara sınav yerine yapılan sınavdır. Ara sınava girme hakkını elde

ettiği halde, haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle sınava giremeyen öğrencilerden, mazeretleri

enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler, sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen

takvime göre kullanırlar.

Ders başarı notu

MADDE 47 – (1) Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten

başarılı sayılmak için, başarı notunun yüksek lisans programında en az 65 (C), doktora/sanatta

yeterlik programında ise en az 75 (B-) olması gerekir. Bir dersin yarıyıl içi sınavlarının sayısı,

şekli, ders başarı notuna etki etme oranları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında

eğitim bilgi sistemine girilir ve öğrencilere duyurulur. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi

%30’dan az, %70’ten fazla olamaz.

(2) Derslerin yarıyıl sonuç formları yarıyıl sonunda, öğretim elemanınca imzalanarak,

ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne iletilir.

(3) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde yaz öğretimi dâhil öğrencinin

aldığı en son not esas alınır.

(4) Her ders için öğrencilere verilecek başarı notlarını gösterir harfli başarı notu ve kar-

şılık gelen başarı katsayısı ile puan karşılıkları ve dereceleri aşağıda belirtilmiştir:
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HARFLİ BAŞARI BAŞARI

PUANLAR NOTU KATSAYISI DERECESİ

95-100 A 3,77-4,00 Pekiyi

90-94 A- 3,55-3,76 Pekiyi

85-89 B+ 3,34-3,54 Pekiyi

80-84 B 3,13-3,33 İyi

75-79 B- 2,91-3,12 İyi

70-74 C+ 2,70-2,90 İyi (YL) / Geçmez (Dr)

65-69 C 2,48-2,69 Orta (YL) / Geçmez (Dr)

0-64 F(F1-F2) <2,48 Geçmez

(5) Dördüncü fıkradaki tabloda belirtilen;

a) (F1): Derse devam ettiği halde geçer not alamayan öğrencilere,

b) (F2): Devamsızlık nedeniyle dersten kalan öğrencilere verilen harfli başarı notunu,

ifade eder.

Sınav sonuçlarına itiraz ve hata düzeltme

MADDE 48 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci, bu

itirazını sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlü-

ğüne yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilerek maddi hata incelemesi yapıl-

ması sağlanır. Değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi Enstitü Yönetim

Kurulunca sonuçlandırılır.

(2) Ders sorumlusu yaptığı bir değerlendirme hatasını kendisi tespit ettiği takdirde yazılı

olarak enstitü müdürlüğüne başvurur. Bu başvuru ilan edilen başarı notunda bir değişiklik ge-

rektiriyorsa, not düzeltmesi Enstitü Yönetim Kurulunca sonuçlandırılır. Yapılan değişiklik Mü-

dürlük tarafından öğrenciye yazılı olarak duyurulur.

Ağırlıklı not ortalamaları

MADDE 49 – (1) Bir dersin ağırlıklı notu, o dersin kredi değeri (AKTS) ile başarı kat-

sayısının çarpımı sonucunda bulunan sayıdır.

(2) Dönem ağırlıklı not ortalaması (DANO); öğrencinin belirlenen yarıyılda programına

aldığı bütün derslerin ağırlıklı notları toplamının, alınan derslerin kredi değerleri (AKTS) top-

lamına bölünmesiyle bulunur.

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO); öğrencinin programa kabul edilmesinden

itibaren kayıt yaptırdığı tüm derslerin ağırlıklı notları toplamının, bu derslerin kredi değerleri

(AKTS) toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

(4) Ortalamaların hesaplanması sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki ha-

neye yuvarlanır; virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş ve beşten büyük ise

ikinci haneyi arttıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.

Kredi transferi

MADDE 50 – (1) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önceki herhangi bir

yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü dersler da-

nışmanın uygun görüşü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim

kurulunun onayıyla kayıt yaptırdığı programa transfer edilir. Transfer edilen derslerin notları

not ortalamasına katılır.
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(2) Değişim programları kapsamında yurtiçi/yurtdışındaki üniversitelerden alınan ders-

ler; bunlara eşdeğer olan veya eşdeğer sayılabilecek derslerin yerine kabul edilir veya seçmeli

ders olarak öğrencinin kredisine ve transkriptine işlenir.

(3) Bir yüksek lisans programında alınan ve bu program için geçerli sayılan krediler,

doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilmez.

Öğrenim ücreti

MADDE 51 – (1) Öğrenim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce, Mütevelli He-

yeti tarafından belirlenir ve her dönem başında, kayıt/kayıt yenileme aşamasında ödenir.

(2) Öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.

(3) Yüksek lisans/doktora programlarında verilecek burs sayısı, indirim oranları, miktarı

ve koşulları, Mütevelli Heyetinin verdiği yetki kapsamında Üniversite Yönetim Kurulu tara-

fından belirlenir.

Enstitüye kayıt yaptırma

MADDE 52 – (1) Kazanan adaylar, istenen belgeleri, süresi içinde enstitüye vererek

kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir.

Süresi içinde haklı ve geçerli mazereti olmaksızın kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt

haklarını kaybetmiş sayılırlar. Özel öğrenci kayıtları, ders ekleme-silme süresi sonuna kadar

yapılabilir.

(2) Belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gidereme-

yenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 53 – (1) Kayıtlar, her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde

ders seçimi ve öğrenim ücreti ödenmesi kaydıyla yenilenir. Kayıt yenileme sırasında öğrencinin

alacağı dersler, tez, proje, seminer ve benzeri çalışmalar da belirlenir.

(2) Süresi içerisinde öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler, o

dönem için devam etme hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve öğrencilik haklarından yararlana-

mazlar.

(3) Not yükseltmek amacıyla veya başarısızlık nedeniyle tekrarlanan dersler için tekrar

öğrenim ücreti alınmaz.

Kayıt sildirme

MADDE 54 – (1) Aşağıdaki durumlarda enstitü yönetim kurulunca öğrencilerin kayıtlı

oldukları programdan kayıtları silinir:

a) İlgili programın, mevzuatta belirlenen azami öğretim süresi sonunda tamamlanama-

ması,

b) Öğrencinin kayıt sildirme talebi,

c) Üniversiteden çıkarma cezası almış olması.

(2) Öğrenim gördüğü döneme ait borcu bulunmayan ve kaydını sildirmeyi talep eden

öğrenciye o dönem için alınmış olan öğrenim ücreti iade edilmez.
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Kayıt dondurma

MADDE 55 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı hâlinde, öğrencinin veya vekilinin,

yazılı olarak başvurusu üzerine, öğrenciye bir veya iki yarıyıl izin verilebilir. Öğrencilerin izin

istekleri ve gerekçeleri, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve sonuç Rektörlüğe

bildirilir.

İzinli sayılma

MADDE 56 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda olan ya

da öğrenimine katkıda bulunacak yurt dışı burs, araştırma ortamı gibi olanaklar elde eden öğ-

renciye; danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü

yönetim kurulunun kararıyla izin verilebilir.

(2) Yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin yurt

dışında geçirdikleri süreler eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen mazeret

ve hastalık izinleri ile doğum nedeniyle kadın öğrenciye verilen ücretsiz izin ve muvazzaf as-

kerlikte geçen süreler azami öğretim süresine eklenir.

İzinli sayılamayacak öğrenciler

MADDE 57 – (1) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali olan öğrenciler izinli sayılmazlar.

Mazeretler

MADDE 58 – (1) Sağlıkla ilgili mazereti olan öğrenci, almış olduğu raporunu maze-

retinin bitimini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne teslim eder.

(2) Öğrenci mazeret sınavlarına rapor bitiminden sonra girebilir. Rapor süreleri, öğre-

nim sürelerinin hesabında göz önüne alınmaz. Bir yarıyılda, beş hafta veya daha fazla süreli

raporu olan öğrenciler o yarıyıl izinli sayılabilir.

(3) Anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak

başka bir kimsenin bulunmaması ya da enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilecek mazeret-

lerin ortaya çıkması halinde enstitü yönetim kurulu öğrencinin mazeretli sayılmasına karar ve-

rebilir.

İzinli veya raporlu geçen sürede ücret ödeme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen haklı ve geçerli ne-

denlerle izinli veya raporlu sayılan öğrencilerin, izinli ve raporlu olduğu süre içerisinde öğ-

rencilik hak ve yükümlülükleri devam eder.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel/sanatsal hazırlık programı

MADDE 60 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından

farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yük-

seköğretim kurumlarından almış olanlar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık

programı uygulanabilir.
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(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü

programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınan dersler için öğrencinin ders aldığı li-

sans/lisansüstü programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına devam eden öğrencilere yazılı başvuruda bu-

lunmaları koşuluyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun

kararıyla bilimsel/sanatsal hazırlık derslerine ek olarak, ilgili lisansüstü programa yönelik ders-

ler de verilebilir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi

bu süreye dâhil edilmez. Bu süre kayıt dondurma dışında uzatılamaz ve süre sonunda alması

gereken tüm dersleri başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu

programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenciler

MADDE 61– (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşüyle

lisansüstü derslere özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırabilirler.

(2) Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için ilgili dersleri açan anabilim/anasanat

dallarından onay almaları ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir.

b) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak

kendilerine izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilir.

c) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar derse devam, sınav, disiplin ve bunlara benzer

yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

ç) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim

olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

d) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı

olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde ve-

rilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yolu ile kabul

MADDE 62 – (1) Üniversite içinde başka bir enstitü/anabilim dalı veya başka bir yük-

seköğretim kurumunun lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyılı ta-

mamlamış, aldığı bütün dersleri başarmış öğrenciler, lisansüstü programlar için belirlenen kon-

tenjanlar dâhilinde yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Başvuran öğrenciler, genel not orta-

lamasına göre asıl ve yedek olarak sıralanırlar.

(2) Başvuruların kabul edilebilmesi için;

a) İlgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programının

bulunması,

b) Öğrencinin ilgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu GANO’nun yük-

sek lisans için 4,00 üzerinden en az 2,48 veya 100 üzerinden en az 65; doktora/sanatta yeterlik

için 4,00 üzerinden en az 2,91 veya 100 üzerinden en az 75 olması,
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c) Öğrencinin yabancı dil seviyesinin enstitünün kendi öğrencileri için belirlediği ko-

şulları sağlamış olması,

ç) Herhangi bir programa yatay geçiş ile kabul edilen öğrencinin, geçiş yaptığı progra-

mın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını bu programdan almış olması,

gerekir.

(3) Başvurusu kabul edilen bir öğrencinin önceden almış olduğu derslerden hangilerinin

kredi transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine ve intibakı için ek ders alıp alma-

yacağına ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulu ka-

rar verir.

Yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 63 – (1) Eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların

lisansüstü programlara kabulünde tamamen yabancı dilde eğitim veren programlar dışında li-

sansüstü eğitim için başvuran adayların, TÖMER’in Türkçe yeterlik sınavını C1 düzeyinde ba-

şarmaları veya Yunus Emre Enstitüsünden alınacak Türkçe yeterlik belgesine sahip olmaları

veya Üniversite tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekir.

(2) Lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkçe eğitim verilen programlardan alanlar

ile tamamen yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik bel-

gesi istenmez.

(3) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulünde ALES puan şartı sağ-

layamayanlardan eşdeğerliği kabul edilen GRE, GMAT sınav sonuç belgesi aranır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri, YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 65 – (1) 22/10/2013 tarihli ve 28799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte en az bir tez izleme

komitesinden başarı ile geçmiş olan öğrenciler hakkında 28 inci maddenin üçüncü fıkrası hük-

mü uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce, yüksek lisans programlarında derslerini

en az 3,30/4,00 GANO ile tamamlayarak, ilgili enstitünün belirlediği koşullarda doktora prog-

ramına doğrudan geçen öğrencilerin hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:

MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ

HAKKINDA TEBLİĞ

Konu ve kapsam

MADDE 1 – (1) 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu uya-

rınca, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya

varılamaz veya tahkim anlaşmasında ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulun-

mazsa ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim ku-

rallarına yollama yapılmamışsa, hakem veya hakem kurulunun alacağı ücret hususunda bu

Tebliğ hükümleri uygulanır.

(2) Hakemlerden birinin, bu Tebliğde düzenlenmeyen herhangi bir nedenle görevinin

sona ermesi ile hukukî veya fiilî sebeplerle görevini zamanında yerine getirememesi nedeniyle

çekilmesi veya tarafların bu yönde anlaşmaları ile hakemlik yetkisinin sona ermesi durumunda

ve konusu para ile değerlendirilemeyen işlerde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Hakemlik ücretinin kapsadığı işler

MADDE 2 – (1) Tebliğde yazılı hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten itiba-

ren nihaî hakem kararı verilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemlerin karşılığıdır.

(2) Hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması halleri ek ücreti

gerektirmez.

Başkanın ücreti

MADDE 3 – (1) Başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin

yüzde on fazlası olarak hesaplanır.

Ücretin kısmen hak edilmesi ve ücret ödenmeyecek haller

MADDE 4 – (1) Hakemlerden birinin veya hakem kurulunun Milletlerarası Tahkim

Kanununun 7 nci maddesinin (H) fıkrası uyarınca görevinin sona ermesi halinde, ücret tablo-

sunda yazılı ücretin dörtte birine hükmedilir. (C), (E) ve (F) fıkraları uyarınca görevin sona er-

mesi hallerinde hakem ücreti ödenmez.

(2) Milletlerarası Tahkim Kanununun 11 inci maddesinin (C) fıkrasının (1) ve (2) nu-

maralı bentleri gereğince tahkim yargılamasının sona ermesi halinde Ücret Tablosunda yazılı

olan hakem ücretinin dörtte birine hükmedilir.

(3) Milletlerarası Tahkim Kanununun 13 üncü maddesinin (B) fıkrasının (1), (2), (3),

(4), (6) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı hallerden birinin, hakem veya hakem kurulunca ta-

raflara delillerin sunulması hususunda Milletlerarası Tahkim Kanununun 12 nci maddesinin

(B) fıkrası uyarınca süre verilmesinden önce gerçekleşmesi halinde Ücret Tablosunda belirlenen

ücretin yarısına, süre verilmesinden sonra gerçekleşmesi halinde ise tamamına hükmolunur.

Davanın konusuz kalması, feragat ve sulhte ücret

MADDE 5 – (1) Anlaşmazlığın, davanın konusuz kalması, feragat veya sulh nedeniyle,

hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda Milletlerarası Tahkim
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Kanununun 12 nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca süre verilmesinden önce sona ermesi halinde

Ücret Tablosunda belirlenen ücretin yarısına, süre verilmesinden sonra sona ermesi halinde ise

tabloda belirlenen ücretin tamamına hükmolunur.

Kısmî kararda ücret

MADDE 6 – (1) Hakem veya hakem kurulunca kısmî karar verilmesi halinde ücret,

kısmî karar konusu uyuşmazlığın değerine göre belirlenir.

(2) Kısmî kararın, nihaî karar olarak verilmesi halinde Ücret Tablosunda yazılı ücretin

tamamına hükmedilir.

İptal davası sonucunda hakemin davaya yeniden bakması

MADDE 7 – (1) İptal davasının kabulü halinde, kabul kararı temyiz edilmezse veya

Milletlerarası Tahkim Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı bendinin (b), (d), (e), (f),

(g) alt bentleri ile (2) numaralı bendinin (b) alt bendindeki hallerin varlığı sebebiyle kabulü

halinde, eski hakemlerden birinin yeniden tayin edilmesi durumunda, Ücret Tablosunda yazılı

ücretin dörtte birine hükmedilir.

Ücretin hak edilme zamanı

MADDE 8 – (1) Hakemlik ücreti tahkim yargılamasının sona ermesi ile hak edilir.

Ücretin paylaşımı

MADDE 9 – (1) Ücret Tablosuna göre belirlenecek ücret, 3 üncü madde gözetilmek

suretiyle hakemler arasında paylaştırılır.

Uygulanacak tebliğ

MADDE 10 – (1) Ücret, hükmün verildiği tarihte yürürlükte olan Tebliğe göre belirle-

nir.

Ücret tablosu

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğe göre verilecek ücretler aşağıdaki Ücret Tablosuna göre

hesaplanır.

Yürürlükten kaldırılan tarife

MADDE 12 – (1) 11/3/2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mil-

letlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 15/3/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE

BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca
Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında
Tebliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında TFRS 9 uygulamasını ve bu uygulamaya ilişkin
5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İliş-
kin Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin uygulanması kapsamında tanınan geçiş süreci uy-
gulamasını tercih eden bankalar tarafından, birinci fıkrada yer alan özkaynak kalemlerine ilişkin
bilgiler tablosu ile konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler tablosundaki, Çekirdek Ser-
maye Toplamı, Ana Sermaye Toplamı (Ana Sermaye= Çekirdek Sermaye + İlave Ana Serma-
ye), Toplam Özkaynak (Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamı) satırları ile sermaye yeter-
liliği oranlarına ilişkin satırlarda bahse konu geçiş süreci hükümleri uygulanmış tutarlar/oranlar
gösterilir ve bu bilgi dipnotlarda ve kendi internet sayfalarında açıklanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“TFRS 9 uygulayan bankalara ilişkin uygulama
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 5 inci

maddesini uygulayan bankalarca aşağıdaki hususlar açıklanır.
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MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KREDİ RİSKİNE ESAS TUTARIN İÇSEL DERECELENDİRMEYE DAYALI

YAKLAŞIMLAR İLE HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi

Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin

Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“2) Bankanın ve konsolide edilen finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklıklarının

KOBİ’den ve KOBİ’nin dahil olduğu risk grubundan olan toplam risk tutarının brüt tahsili ge-

cikmiş alacaklar dâhil Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca be-

lirlenen perakende kredi limitini geçmemesi şartıyla KOBİ’lerden olan alacaklar.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“(2) TO/THK Yaklaşımın kullanıldığı hisse senedi yatırımları ile menkul kıymetleştirme

pozisyonu dışındaki risk sınıfları için hesaplanan beklenen kayıp tutarı, 22/6/2016 tarihli ve

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/6/2012 28337

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 26/4/2014 28983

2- 19/8/2015 29450

3- 20/1/2016 29599

4- 23/10/2015 29511

5- 28/2/2017 29993

6- 18/7/2017 30127

7- 20/9/2017 30186 Mükerrer
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29750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak

Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe istinaden alacaklar için ayrılan kar-

şılıklar toplamından çıkarılır. Bunun sonucunda negatif bir tutar elde edilmesi durumunda, bu

tutarın mutlak değeri Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca çekirdek serma-

yeden indirilir. Pozitif bir tutar elde edilmesi durumunda ise bu tutarın TO/THK Yaklaşımının

kullanıldığı hisse senedi yatırımları ile menkul kıymetleştirme pozisyonları hariç İçsel Dere-

celendirmeye Dayalı Yaklaşımların kullanıldığı alacakların risk ağırlıklı tutarları toplamının

%0,6'sına kadar olan kısmı Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca katkı ser-

mayeye eklenir. Temerrüde düşmüş devralınan alacaklara yapılan iskontolar da özel karşılıklar

gibi dikkate alınır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1'inin Birinci Bölümünün beşinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“5. KOBİ’lerden olan kurumsal alacaklar için ikinci fıkra uyarınca risk ağırlıklarının

hesaplanmasında, aşağıda yer alan korelasyon formülü kullanılır.

Formülde, “C” milyon TL olarak Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde KOBİ’lerin tanım-

lanmasında kullanılan ciro sınırını, “S” milyon TL olarak KOBİ’nin içinde yer aldığı risk gru-

bunun konsolide bazda yıllık cirosunu ifade eder. Devralınan KOBİ alacaklarından oluşan bir

havuz için “S” parametresinin hesaplamasında, devralınan alacak havuzundaki her bir alacakla

ağırlıklandırılmış yıllık ciro dikkate alınır. Cironun firma büyüklüğü konusunda anlamlı bir

gösterge olmaması durumunda ciro yerine mali bilanço kullanılabilir. Bu bilgilerin bulunma-

ması halinde ikinci fıkrada belirtilen korelasyon formülü kullanılır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-1'inin Üçüncü Bölümünün birinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“1. Alacakların risk tutarı hesaplanırken, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin

Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ayrılmış karşı-

lıklar düşülmeden önceki tutarlar dikkate alınır. Devralınan alacakların iskontolu olarak satın

alınması durumunda, risk tutarı olarak iskontodan önceki tutarlar dikkate alınır.”
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek-1'inin Üçüncü Bölümünün on birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“11. Hisse senedi yatırımlarının risk tutarı, Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca de-

ğerlenmiş tutarlarını ifade eder.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin Ek-1'inin Üçüncü Bölümünün on ikinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“12. Bilanço dışında izlenen hisse senedi yatırımlarının risk tutarı, nominal değerlerini

ifade eder.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin Ek-1'inin Üçüncü Bölümünün on üçüncü fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“13. Diğer aktiflere ilişkin risk tutarı, ilgili aktifin Türkiye Muhasebe Standartları uya-

rınca değerlenmiş tutarını ifade eder.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin Ek-2'sinin otuz ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“32. Yeniden yapılandırılan veya vadesi uzatılan ya da vadesi uzatılarak yeni itfa planına

bağlanan, yenilenen veya mevcut hesaplarla mahsup edilen alacaklarla ilgili olanlar dahil olmak

üzere gecikme gün sayısının belirlenmesine ilişkin politikalar yazılı hale getirilir. Bu politikalar,

asgari olarak yeniden yapılandırılacak kredilere ilişkin onaylama ve raporlama şartlarını, ye-

niden yapılandırmaya konu edilecek alacakların asgari yaşını, gecikme gün sayısını, bir alaca-

ğın kaç defa yeniden yapılandırmaya konu edilebileceğini ve borçlunun ödeme gücünün tekrar

değerlendirilmesini içerir. Söz konusu politikaların düzenli olarak uygulanması, bankanın risk

yönetimi ve karar alma süreçleri ile Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Kar-

şılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uyumlu olması gerekir.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/10/2015 29511

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/1/2016 29599
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/255  
Karar No : 2014/572 
SANIK: ABDUL QADER JAWISH; Ahmad Nabegh ve Hanaa oğlu, 27/09/1985 Suriye 

doğumlu, Demirgül DüdenbaĢı Mah. 2365 Sok. No: 33 Kepez ANTALYA adresinde oturur. TC 
Kimlik No: 99154400002 

Mahkememizin 19/11/2014 tarihli ilamı ile sanık hakkında 5607 S. Yasaya Muhalefet 
suçundan 5607 S.Y. 3/18 Md. Gereğince neticeten 2 Yıl 6 Ay Hapis ve 80 TL adli para cezası ile 
cezalandırılmasına karar verildiği, kararın ilgiliye tebliğ edilemediği, adresi tespit edilemeyen; 
Abdul Qader Jawish'e tebliğ imkansızlığı sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi 
gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiĢtir. 

Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Mahkememize ve veya 
Mahkememiz yargı çevresi dıĢında eĢdeğer Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine 
beyanda bulunulması suretiyle temyizi kabil olduğu ilanen tebliğ olunur. 927 

—— • —— 
İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2016/201  
Karar No : 2017/35 
Basit Yaralama, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

02/02/2017 tarihli ilamı ile 86/2, 125/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Abdikirim ve 
Kurvankiz oğlu, 25/05/1997 doğumlu, , , Mah./köy nüfusuna kayıtlı YEERPAN 
ABUDUKELIMU tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 
karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 908 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1.000 Gr. TĠRYAKĠ ÇAY POġETĠ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 1.000 Gr. Tiryaki çay poĢeti, %20 artar - azalır toleranslı 

olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın 
alınacaktır.  

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı, 
RĠZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.03.2018 günü saat 14.00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 
Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’da 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 
9 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır.  
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  2084/1-1 
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MUHTELĠF TAHDĠT PARÇASI-BAGA-PERNO SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/109877 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 11 kalem muhtelif ölçülerde Tahdit Parçası-Baga-Perno 

satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 28.03.2018 - Saat 15.00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

28.03.2018 günü saat 15.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır./ 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 2235/1-1 

————— 

VAGON MUHTELĠF DÖKÜM MALZEMELERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/109390 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

      türü ve miktarı : 3 Kalem Vagon Muhtelif Döküm Malzemeleri, teknik 

Ģartname ile teknik bilgi ve resimlere göre imal 

ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 29.03.2018 - Saat 14.00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

29.03.2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 2236/1-1 
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TAġINMAZLAR SATIġ YÖNTEMĠ ĠLE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare) tarafından 4046 sayılı 

ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taĢınmazlar 

―satıĢ‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir. 

 

SIRA 

NO SATIġA KONU TAġINMAZ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

BEDELĠ 

(TL) 

ĠHALE 

ġARTNAMESĠ 

VE TANITIM 

DOKÜMANI 

BEDELĠ (TL) 

SON 

TEKLĠF 

VERME 

TARĠHĠ 

1 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, Karagedik 

Mahallesi, 115299 ada, 1 no.lu parselde 

kayıtlı 104.405,00 m
2
 yüzölçümlü taĢınmaz 

400.000 500 16/05/2018 

2 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, Karagedik-Ġmar 

Mahallesi, 120020 ada, 3 no.lu parselde 

kayıtlı 954,00 m
2
 yüzölçümlü taĢınmaz 

    2.500 100 16/05/2018 

3 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, Virancık-Ġmar 

Mahallesi, 112596 ada, 11 no.lu parselde 

kayıtlı 1.000,00 m
2
 yüzölçümlü taĢınmaz 

  35.000 200 16/05/2018 

4 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, Virancık-Ġmar 

Mahallesi, 112597 ada, 8 no.lu parselde 

kayıtlı 1.693,00 m
2
 yüzölçümlü taĢınmaz 

  65.000 200 16/05/2018 

5 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, Virancık-Ġmar 

Mahallesi, 112600 ada, 5 no.lu parselde 

kayıtlı 1.253,00 m
2
 yüzölçümlü taĢınmaz 

  50.000 200 16/05/2018 

6 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, Bursal-Ġmar 

Mahallesi, 118448 ada, 3 no.lu parselde 

kayıtlı 9.652,83 m
2
 yüzölçümlü taĢınmaz 

150.000 200 16/05/2018 

7 

Ankara ili, Kalecik ilçesi, Halitcevriaslangil 

Mahallesi, 521 ada, 1 no.lu parseldeki 

117.931,27 m
2 
yüzölçümlü taĢınmaz 

  55.000 200 16/05/2018 

8 

Adana ili, Çukurova ilçesi, Kurttepe 

Mahallesi, 8346 ada, 8 no.lu parseldeki 

5.874,27 m
2
 yüzölçümlü taĢınmaz 

300.000 500 16/05/2018 

9 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 137 ada, 2 no.lu parseldeki 

3.000,55 m
2
 yüzölçümlü taĢınmaz 

3.000 100 16/05/2018 

10 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, EkĢiliyurt 

Mahallesi, 139 ada, 1 no.lu parseldeki 

2.121,70 m
2 
yüzölçümlü taĢınmaz 

    2.000 100 16/05/2018 
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1 - Ġhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüĢmeler yapmak 

suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde 

ihaleler, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma 

suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koĢuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden 

fazla taĢınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle iliĢkilendirilemez. 

3 - Ġhaleye katılabilmek için her bir taĢınmaz için ayrı Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı alınması ve tekliflerin Ġdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 KurtuluĢ/ANKARA 

adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. 

4 - Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri Ġdare’nin; 

- T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Ankara Kamu Kurumsal ġubesi nezdindeki  

TR400001001745387756615738 numaralı, 

- T. Halk Bankası A.ġ. Ankara Kurumsal ġubesi nezdindeki  

TR250001200945200083000006 numaralı, 

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Atatürk Bulvarı Ankara ġubesi nezdindeki  

TR220001500158007287550667 numaralı 

ÖzelleĢtirme Gelirleri Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır.  

5 - Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri için alınan dekontun açıklama 

bölümünde;  

- Katılımcının ismi (katılımcının Ortak GiriĢim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin 

veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiĢ olması yeterlidir) 

- Ġhalesine katılınacak taĢınmazın il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri belirtilecektir.  

Her ne surette olursa olsun Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiĢ 

tutarlar iade edilmez. 

6 - ÖzelleĢtirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp Ġdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

7 - Ġdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 

tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır. 

8 - Ġhale konusu taĢınmazların yabancı uyruklu gerçek kiĢiler ile yabancı ülkelerde kendi 

ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı 

sermayeli Ģirketlere satıĢı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile 

ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, satıĢın mümkün olup olmadığını önceden 

araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli iĢlemleri yapmakla 

yükümlüdürler. 

9 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır. 

10 - Ġhaleler ile ilgili diğer hususlar Ġhale ġartnamelerinde yer almaktadır. 

11 - Ayrıca 0 312 585 84 54-585 84 91 numaralı telefonlardan, 0312 585 83 54 numaralı 

fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye iliĢkin bilgi alınabilir. 2388/1-1 
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ARAÇ SATILACAKTIR 

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuza ait 1 adet araç TÜBĠTAK Ġhale Yönetmeliği ―Açık Artırma Usulü‖ ile 

satılacaktır. 

2 - Ġhale Dokümanının Görülmesi ve Temini 

Ġhale dokümanı aĢağıda belirtilen adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olanların idarece onaylı dokümanını ücretsiz olarak alması zorunludur. 

a) Ġhale dokümanının görülebileceği ve ücretsiz alınabileceği yer: Dumlupınar Bulvarı 

Akdeniz Üniversitesi YerleĢkesi TÜBĠTAK Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü, Konyaaltı/ANTALYA 

b) Ġlgili Personel: Arda ÖZELGĠN Tel: 227 84 01/1011 

3 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarihi ve saati: 

a) Tekliflerin sunulacağı yer: Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesi YerleĢkesi 

TÜBĠTAK Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü, Konyaaltı/ANTALYA 

b) Son teklif verme tarihi ve saati: 26/03/2018 Pazartesi gün Saat: 14.30 

Ġstekliler ihaleye katılabilmeleri için yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar geçici teminat 

ile imzalamıĢ olduğu idari Ģartnameyi ilgili personele kapalı zarf ile teslim edecektir. Ġadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen teklifler, isteklinin ilk ve son fiyat teklifi olarak 

değerlendirilecektir. Ġhale üzerinde kalan istekli ihale tarihinden itibaren 3 (Üç) gün içinde araç 

bedeli, KDV ve Damga Vergisini nakit olarak TÜBĠTAK Ulusal Gözlemevi Vakıfbank 

Uncalı/ANTALYA ġubesindeki TR35 0001 5001 5800 7303 3859 74 nolu hesaba yatıracaktır. 

4 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer: Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesi YerleĢkesi TÜBĠTAK Ulusal 

Gözlemevi Müdürlüğü, Konyaaltı/ANTALYA 

b) Tarih ve Saati: 26/03/2018 Pazartesi günü, Saat 14.30 

5 - Bu ihalede, her araç için ayrı ayrı ―Açık Artırma Usulü‖ yapılacak olup, sunulacak 

kapalı zarf üzerine hangi araç için teklif verildiği yazılacaktır. 

6 - Aracın Görülebileceği Yer: Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesi YerleĢkesi 

TÜBĠTAK Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü, Konyaaltı/ANTALYA 
 

Aracın Cinsi Plakası Modeli 

Modeli Muhammen 

Bedel 

Geçici Teminat 

Tutarı 

* Dodge PW 250 AS 07 CEF 62 1998 11.000,00 TL+KDV 330,00 TL 
 

7 - Muhammen bedele KDV dahil edilmemiĢ olup, %1 oranında KDV ilave edilecektir. 

8 - TÜBĠTAK ULUSAL GÖZLEMEVĠ ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta 

serbesttir. 2377/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK VANTÜP, VANTÜP ĠÇĠN ―Y‖ PARÇASI (PANTOLON) VE 

REDÜKSĠYON ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2018/113313 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372.259 47 94-84  

  Fax: 0 372-251 19 00-253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 
 

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i Malzemenin Cinsi Miktarı (Adet) 

a) Niteliği, türü ve miktarı Vantüp 150 

 Çelik Telli Vantüp 150 

 Redüksiyon  10 

 Vantüp Ġçin ―Y‖ Parçası (Pantolon) 35 

 TOPLAM: 345 
 
b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve Ġkmal Daire 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm iĢleri ġube 

Müdürlüğü Tesellüm ġefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi : Vantüp, vantüp için ―Y‖ parçası ve redüksiyonları 120 

günde teknik Ģartnamede belirtildiği gibi teslim 

edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 28.03.2018 ÇarĢamba - Saat 15.00 

c) Dosya no : 1817013 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Bu Ģartnamenin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
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i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 
ortaklığı beyannamesi ile 15’inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  

j) Bu Ģartnamenin 16’ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9’uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

4-2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 
gereken kriterler. 

4-3. Firmalar teklif ettikleri ürünlere ait, akredite kuruluĢlardan alınmıĢ 2014/34/AT 
direktifine uygun sertifikalarını ya da Türkiye’de akredite olmuĢ laboratuvardan alınmıĢ test 
belgelerini (anti-statik ve alev yürütmez) ya da Kurumumuz Alev Sızdırmazlık ġube 
Müdürlüğünden alınabilecek olan test belgelerini teklifle vereceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5-1. Yerli malı teklif edenler lehine %15 fiyat avantajı uygulaması yapıldıktan sonra 

toplamda en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 2 kalem çelik telli vantüp ve diğer 6 kalem 

malzeme ekonomik açıdan 2 grup olarak değerlendirilecektir. 
5-2. Ġstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 
5-3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 
7 - Ġhale dokümanı, TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler en geç: 28.03.2018 ÇarĢamba - Saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 
imzalanacaktır. Bu ihalede 2 kalem çelik telli vantüp ve diğer 6 kalem malzeme ekonomik açıdan 
2 grup olarak değerlendirilecektir. Malzeme grupları ekonomik açıdan toplamda 
değerlendirileceğinden söz konusu gruplara kısmi teklif verilemeyecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 2364/1-1 
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1 ADET KUMAġ SERĠM MAKĠNESĠ VE 1 ADET ÇOK KATLI KESĠM  

MAKĠNESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Adalet Bakanlığı Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza Ġnfaz Kurumu ĠĢyurdu 

Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet kumaĢ serim makinesi ve 1 adet çok katlı kesim makinesi teknik 

Ģartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik Ģartnamelerinin, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27.03.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 2381/1-1 
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KURUMSAL E-POSTA SĠSTEMĠ DONANIM ALTYAPISI  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü ihtiyacı Kurumsal 

E-posta Sistemi Donanım Altyapısı KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 26/03/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 

verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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SÜLFÜRĠK ASĠT ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

ĠKN : 2018/116471 

1 - Ġdarenin 

a) Adı: : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : MithatpaĢa Cad. No: 14   (06100) YeniĢehir/ANKARA 

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

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 550 ton Sülfürik Asit 

b) Teslim yeri : Ġlgili ġeker Fabrikalarına teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi  : 550 ton Sülfürik Asitin teslimatına; Eylül 2018 ayında 

baĢlanacak olup, teslimat takvimi ilgili Ģeker 

fabrikalarının verecekleri termin programına göre 

olacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

MithatpaĢa Cad. No: 14    (06100) YeniĢehir/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 29.03.2018 PerĢembe günü, saat 14.00 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanları MithatpaĢa Caddesi No: 14 (06100) YeniĢehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü, Satınalma Servisinde görülebilir ve 

Ģartnameler (KDV dahil) TL/Tk. 100,00 (Yüz Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 29.03.2018 PerĢembe günü, saat 14.00’e kadar MithatpaĢa Caddesi No. 14 

(06100) YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 
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33 TON TAġ ÖNLEYĠCĠ KĠMYASAL MADDE ALIMI ĠġĠ  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

ĠKN : 2018/116636 

1 - Ġdarenin : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

a) Adresi : MithatpaĢa Cad. No: 14   06100-YeniĢehir/ANKARA 

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

c) Elektronik posta adresi  : - 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 33 Ton TaĢ Önleyici Kimyasal Madde. 

b) Teslim yeri : Ankara ġeker Fabrikası Merkez Ambarı Etimesgut/ 

ANKARA 

c) Teslim tarihi  : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip en geç 2018/ 

Temmuz ayı sonuna kadar teslim edilmiĢ olacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 28.03.2018 tarihi, saat 14.00 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı MithatpaĢa Caddesi No: 14   06100 - YeniĢehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale 

dokümanı, KDV dahil TL. 100,00 (Yüz Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 28.03.2018 tarihi, saat 14.00’e kadar MithatpaĢa Caddesi No. 14   (06100) 

YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 
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KÖPÜK KESĠCĠ KĠMYASAL MADDE ALIMI ĠġĠ 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

ĠKN : 2018/116262 

1 - Ġdarenin : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

a) Adresi : MithatpaĢa Cad. No: 14   06100 YeniĢehir/ANKARA 

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

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : - 40 Ton Difizör ve ġerbet Arıtımı için Köpük Kesici 

Kimyasal Madde. 

  - 25 Ton Pancar Yıkama ve Yüzdürme Suyu ile Su Arıtımı 

için Köpük Kesici Kimyasal Madde 

b) Teslim yeri : Ankara ġeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut/ 

ANKARA 

c) Teslim tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip en geç 2018/ 

Temmuz ayı sonuna kadar teslim edilmiĢ olacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 28.03.2018 tarihi, saat 10.00 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı MithatpaĢa Caddesi No: 14   06100 YeniĢehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale 

dokümanı, KDV dahil TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 28.03.2018 tarihi, saat 10.00’a kadar MithatpaĢa Caddesi No: 14 (06100) 

YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 2337/1-1 



14 Mart 2018 – Sayı : 30360 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

FORMALĠN ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/116292 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : T.ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : MithatpaĢa Cad. No: 14   (06100) YeniĢehir/ANKARA 

c)Telefon ve faks numarası : Tel: 0 312 458 55 00    Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Formalin, 600 Ton 

b) Teslim Yeri : Muhtelif ġeker Fabrikaları 

c) Teslim Tarihi : Ġlk teslimata 1 Eylül 2018 tarihinde baĢlanılacak olup, 

diğer teslimatlar fabrikaların verecekleri termin programına 

göre yapılacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

MithatpaĢa Cad. No: 14   (06100) YeniĢehir/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 30.03.2018 günü, saat 14.00 

4 - Ġhale Ģartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı MithatpaĢa Caddesi No: 14   (06100) YeniĢehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale 

dokümanı (KDV Dahil) TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 30.03.2018 günü, saat 14.00’e kadar, MithatpaĢa Caddesi No: 14   (06100) 

YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden 

Ġdare sorumlu tutulmayacaktır.) 

7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günüdür. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 
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OCAK LOKOMOTĠF YEDEKLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Ocak lokomotif yedekleri 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2018/113473 

Dosya no  : 1821021 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2   

67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel  : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Ocak lokomotif yedekleri (10 kalem) 

b) Teslim yeri  : TTK Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve 

Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 150 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu Bülent 

Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati  : 28.03.2018 ÇarĢamba günü saat: 15.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

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

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 28.03.2018 ÇarĢamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 2303/1-1 
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13+1 KAPASĠTELĠ TOPLU TAġIMA HATLARININ 

KĠRALANMASI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Bayburt Belediye Başkanlığından: 

Madde 1 - 3’üncü maddede detayları belirtilen Belediyemiz mücavir alanları içerisinde 

Belediyemiz yetkili organları tarafından belirlenen hatlarda ve güzergahlarda çalıĢmak üzere     

5 adet 13+1 kapasiteli toplu taĢıma hattı ayrı, ayrı olmak üzere 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 

45. Maddesi uyarınca 10 yıllığına kiraya verilecektir. 

Madde 2 - Ġhale 29/03/2018 PerĢembe günü saat 14:00 da Bayburt Belediyesi Meclis 

toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Madde 3 - Muhammen bedel (KDV Hariç) ve Geçici Teminat: 

ġehir Ġçi Toplu TaĢıma Hatlarının Kiralanması: 

S. 

No Cinsi Adet Kapasite 

Kira 

Süresi 

KDV. Hariç 

Muhammen Bedel 

Geçici 

Teminat % 16 

1 
ġehir Ġçi Toplu 

TaĢıma Hattı 

1 

Adet 
13+1 10 Yıl 500.000,00.-TL 80.000,00.-TL 

2 
ġehir Ġçi Toplu 

TaĢıma Hattı 

1 

Adet 
13+1 10 Yıl 500.000,00.-TL 80.000,00.-TL 

3 
ġehir Ġçi Toplu 

TaĢıma Hattı 

1 

Adet 
13+1 10 Yıl 500.000,00.-TL 80.000,00.-TL 

4 
ġehir Ġçi Toplu 

TaĢıma Hattı 

1 

Adet 
13+1 10 Yıl 500.000,00.-TL 80.000,00.-TL 

5 
ġehir Ġçi Toplu 

TaĢıma Hattı 

1 

Adet 
13+1 10 Yıl 500.000,00.-TL 80.000,00.-TL 

 

Madde 4 - Ġhalesi olan 13+1 kapasiteli toplu taĢıma hatlarının kiralanmasında; 10 yıllık 

kira bedeli, ihale bedeli üzerinden %18 KDV. si ve ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga 

vergileri müĢteri tarafından peĢin ödenecektir. 

Madde 5 - Teklifler AĢağıdaki belgeleri Ġhtiva Edecektir. 

a) Gerçek KiĢiler Ġçin Gerekli Belgeler. 

1- Tebligat Adres Beyanı 

2- Ġhaleye ĠĢtirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname. 

3- Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı. 

4- ġartname alındı makbuzu. 

5- Geçici Teminat dekontu. 

6- Nüfus cüzdan fotokopisi 

7- Ġkametgah ilmühaberi 
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8- Ġmza Sirküleri (Noter Tasdikli Ġmza Beyannamesi) 

9- Vekaleten ihaleye gireceklerden vekaletname. (Noter onaylı) 

10- Ġhaleye iĢtirak edecek gerçek kiĢilerin bağlı oldukları vergi dairesinden yıl içerisinde 

alacakları vergi mükellefi olduklarını belirten belge. 

11- Ġlgisine göre Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduklarını 

belirten belge. 

b) Tüzel KiĢilik Ġçin Gerekli belgeler. 

1- Tebligat Adres Beyanı 

2- Ġhaleye iĢtirak edecek olan tüzel kiĢilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmıĢ 

Ģartname. 

3- Tüzel kiĢiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı 

yazı. 

4- ġartname alındı makbuzu. 

5- Geçici teminat dekontu. 

6- Tüzel kiĢiliğe ait Ticari Sicil Gazetesi aslı veya onaylı örneği. 

7- Tüzel kiĢiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ―ihalenin 

yapıldığı yıla ait‖ (Türkiye de Ģubesi bulunmayan tüzel kiĢiliğin belgelerini bu tüzel kiĢiliğin 

bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ 

olması gerekir.) 

8- Tüzel kiĢilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü (Noter onaylı) 

9- Tüzel kiĢiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge. 

10- Yetkilinin kimlik fotokopisi. 

11- Tüzel kiĢilik adına vekaleten ihaleye girecek olanlardan vekaletname. 

12- Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu Ģartnameye uygun ortak giriĢim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı taktirde 

Noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale 

sözleĢmesini Ģahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar) 

6 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 

7 - Teklifler 29/03/2018 PerĢembe günü Saat 12.00’a kadar sıra numaralı alındılar 

karĢılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir. 

8 - Ġhaleye katılmak isteyen; her bir toplu taĢıma hattının kiralanması için ayrı, ayrı 

Ģartname alma zorundadır. ġartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler 

Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00.-TL (Elli Türk Lirası) yi Belediyemiz veznesine yatırarak 

Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. 

Ġlanen duyurulur. 2310/1-1 
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TAġINMAZLAR ÜZERĠNDE HER TÜRLÜ TEKNĠK ALTYAPI VE ÇEVRE 

DÜZENLEMESĠNĠN YAPILMASI, PAZARLANMASI VE SATIġI ĠLE  

ĠDARE (BELEDĠYE) HASILAT PAYININ ÖDENMESĠ  

ĠġĠNĠN ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

BeĢiktaĢ Ġlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 2011 ada, 29 ve 271 parsel sayılı taĢınmazlar 

üzerinde Ġdarece uygun görülecek projelerin yapılması, her türlü teknik altyapı ve çevre 

düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satıĢı ile Ġdare (Belediye) hasılat payının ödenmesi 

iĢinin ihalesi yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 431 

2 - ĠĢin Konusu : BeĢiktaĢ Ġlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 2011 ada, 29 

ve 271 parsel sayılı taĢınmazlar üzerinde Ġdarece 

uygun görülecek projelerin yapılması, her türlü teknik 

altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, 

pazarlanması ve satıĢı ile Ġdare (Belediye) hasılat 

payının ödenmesi. 

3 - Parsel Bilgileri 

a) Pafta : 13 

b) Ada : 2011 

c) Parsel : 29 - 271 parseller 

d) Halihazır : BoĢ 

e) Vakfiyesi Olup olmadığı : Yok 

f) Cinsi : Arsa 

4 - Adres Bilgisi : BeĢiktaĢ Ġlçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi, Selçuklar 

Sokak 

5 - Toplam Alanı (m2) : 13.199 m2 + 18.686,65 m2 = 31.885,65 m2 

6 - Ġmar Durumu : 2011 ada 29-271 sayılı parseller ile bu parsellerin 

kuzeyinde kalan park alanı sınırıdır ve tasdik sınırı 

içerisindeki alan kısmen ticaret + hizmet alanı, kısmen 

park alanı, kısmen de yol alanında kalmaktadır. 

Ticaret + Hizmet Alanında max TAKS:0.40, max 

KAKS:2.50, max H:Serbest olmak üzere uygulama 

avan projeye göre yapılır. 

7 - Muhammen Bedel : 1.356.600.000.-TL+ KDV 

8 - Geçici Teminat :      40.698.000.-TL 

9 - Yeterlik Ġçin Son BaĢvuru  

     Tarih ve Saati : 02 Nisan 2018 Saat: 17.00 

10 - Ġhale Tarihi ve Saati : 04 Nisan 2018 Saat: 13.00 

  Son teklif verme tarih ve saati: 04 Nisan 2018 Saat: 13:00 

11 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen 

Salonu KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. 

No: 5 Saraçhane - Fatih/ĠSTANBUL 
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12 - Yeterlik BaĢvurusunun  

       Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü 

Osmaniye Mah. ÇobançeĢme KoĢuyolu Bulvarı No: 3 

Bakırköy/ĠSTANBUL 

13 - Ġhale Usulü : 2886 Devlet Ġhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden 

Kapalı Teklif Usulü 

14 - Ġhale Ģartnamesinin görülebileceği  

       veya satın alınabileceği yer : Ġhale ġartnamesi 5.000.-TL bedelle ĠBB Emlak 

Müdürlüğü Osmaniye Mah. ÇobançeĢme KoĢuyolu 

Bulvarı No: 3 Bakırköy/ĠSTANBUL adresinden satın 

alınabilir veya ücretsiz görülebilir.  

  Tel: 0 212 455 33 88     Fax: 0 212 449 51 33 

ĠHALEYE KATILABĠLME ġARTLARI 

15 - Ġhaleye katılacak olanlarda aĢağıdaki Ģartlar aranır. 

15.1. Yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeler: 

15.1.1. Nüfus cüzdan sureti ve Ġkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva 

eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya ―Pasaport‖ ibrazı (Gerçek kiĢiler) 

15.1.2. Adli sicil kaydı 

15.1.3. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel KiĢiler) 

15.1.4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası 

belgesi. 

a) Gerçek kiĢi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmıĢ ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

b) Tüzel kiĢi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu 

yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge, 

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

15.1.5. Ġmza Sirküleri 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiĢ 

noter tasdikli imza beyannamesi. 

b) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiĢ noter tasdikli imza sirküleri 

c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

15.1.6. Vekâletname ve imza beyannamesi: Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise, 

istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi. 

15.1.7. Ortak giriĢim beyannamesi ile Ortaklık SözleĢmesi 

a) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi (ihale 

üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün 

ortakları idare ile yapacakları ihale sözleĢmesini Ģahsen veya vekilleri vasıtasıyla 

imzalayacaklardır. 
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b) Yeterlilik için baĢvuruda bulunacak Ortak GiriĢim Grubu üyelerinin bir Ortak GiriĢim 

SözleĢmesi imzalamaları gereklidir. Yeterlilik için baĢvuruda bulunacak Ortak GiriĢim Grubu 

üyelerinin bir Ortak GiriĢim SözleĢmesine imza koymuĢ olmaları ve bu sözleĢmede ortakların pay 

yüzdesinin belirtilmesi zorunludur. Ortak giriĢimin pilot firması belirtilmeli ve en çok hisseye 

sahip firma pilot firma olmalıdır. Hisselerin eĢit olması halinde bu firmalardan herhangi biri pilot 

firma olabilir. 

c) Ortak GiriĢim SözleĢmesinde ortakların pay yüzdesinin belirtilmesi zorunludur. 

Katılımcı olarak yeterlilik baĢvurusunda bulunan tüzel kiĢi veya Ortak GiriĢim Grubu’nun 

herhangi bir üyesi, yine katılımcı olarak yeterlilik baĢvurusunda bulunan baĢka bir Ortak GiriĢim 

Grubu’nun üyesi olamaz. Katılımcı olarak ön yeterlilik baĢvurusunda bulunan tüzel kiĢinin veya 

Ortak GiriĢim Grubu’nun herhangi bir üyesinin tek baĢına veya Ortak GiriĢim Grubu üyesi olarak 

ön yeterlilik baĢvurusunda bulunamaz. Yeterlilik kriterlerini sağlayan Ortak GiriĢim Grubu 

üyesinin Ortak GiriĢim’deki payı %25’den aĢağı olamaz. 

15.1.8. Banka referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans 

kurumlarından alacakları ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya Ģubesinden teyitli Banka 

Referans Mektuplarının bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit kredi toplamlarının 

1.200.000.000.-TL (Birmilyar Ġkiyüzmilyon-Türk Lirası)’den az olmadığını, ortaklık olması 

halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın en az %50 sini, geri kalanını da diğer 

ortakların sağlayabildiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Otaklığı teĢkil eden firmalardan en az 

birinin yukarıdaki Ģartı sağlayabilmesi durumunda diğer ortaklardan bu Ģart aranmaz. Bu kriter 

birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamıĢ nakit kredi tutarları toplamlarıyla 

sağlanabilir. 

15.1.9. Mali Durum Belgeleri: Ġstekli firmaların bu iĢi yürütebilecek mali kapasiteye sahip 

olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem 

de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 

15.1.10. Mali Kriter: Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu 

veya eĢ değer belgeleri. 

a) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayınlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini, 

b) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları 

gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde; 

I. Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) 

içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli 

borçlar) en az 2 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inĢaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inĢaat hakediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülecektir.) 

II. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,20 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inĢaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düĢülecektir. 
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III. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,30’dan küçük olması ve 

belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 

inĢaat maliyetleri iĢle hakediĢ gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 

ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya serbest 

muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince onaylanmıĢ olması zorunludur. 

15.1.11. Toplam Ciro: Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren 

gelir tablolarının yeminli mali MüĢavir veya Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ya da Vergi 

dairelerince onaylanmıĢ nüshalarını verecektir. Toplam cironun en az 1.200.000.000.-TL 

(Birmilyar Ġkiyüzmilyon-Türk Lirası) olması gerekmektedir. Bu kriterleri bir önceki yılda 

sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal 

tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Ġsteklinin 

iĢ ortaklığı olması halinde ortaklığı teĢkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki Ģartı 

karĢılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu Ģart aranmaz. 

15.1.12. ĠĢ Deneyim Belgeleri: Kamu ya da özel sektörde son on beĢ yıl içinde kendilerine 

ait ve tek bir iĢ kapsamında en az toplam 180.000 m2 (Yapım ĠĢlerinde Benzer ĠĢ Grupları 

Tebliği’nde tarif edilen B grubu) komple bina inĢaatını tamamlamıĢ olduklarını gösteren ilgili 

belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iĢ deneyim olarak kabul edilecektir. Ġsteklinin iĢ ortaklığı 

olması halinde ortaklığı teĢkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki Ģartı karĢılayabilmesi 

durumunda diğer ortaklarda bu Ģart aranmaz. 

Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve 

Dinlenme Tesisleri, Ġmalathane, Fabrika vb. tamamlanmıĢ inĢaat iĢleri benzer iĢ olarak kabul 

edilecektir. 

15.1.13. Teknik Personel Taahhütnamesi: Ġsteklinin, iĢ kapsamında teknik personeli temin 

edeceğine veya çalıĢtıracağına dair taahhütname. 

15.1.14. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu'nun 6. 

maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

15.2. Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aĢağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde Encümene (Ġhale Komisyonu) ibraz etmeleri gerekmektedir. 

15.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf (2886 sayılı Kanun’un 37. maddesine uygun), 

15.2.2. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiĢ Geçici Teminatı. 

15.2.3. T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, Nüfus cüzdan sureti ve 

Ġkametgâh belgesi ya da ―Sürücü Belgesi‖ veya ―Pasaport‖ ibrazı (Gerçek kiĢiler) 

15.2.4. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel KiĢiler) 

15.2.5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası 

belgesi 

a) Gerçek kiĢi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmıĢ ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

b) Tüzel kiĢi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu 

yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge, 
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c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

15.2.6. Ġmza Sirküleri 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiĢ 

noter tasdikli imza beyannamesi. 

b) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiĢ noter tasdikli imza sirküleri 

c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

15.2.7. Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

15.2.8. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleĢmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleĢmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleĢmesini Ģahsen 

veya vekil tayin edecekleri kiĢiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

16 - Ġstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir. 

17 - Ġsteklilerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

18 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet 

Binası Osmaniye Mah. ÇobançeĢme KoĢuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy/ĠSTANBUL adresindeki 

Emlak Müdürlüğüne, 02/04/2018 saat: 17:00'e kadar yeterlik müracaatında bulunmaları 

gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. Ġhaleye 

katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda Ġhale Komisyonunca 

açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir. Yeterlik BaĢvuru dosyası 

Ġdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir 

evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

19 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Ġhale Ģartnamesinde 

belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale günü        

(04 Nisan 2018) en geç saat: 13.00’e kadar Belediye Encümeni’ne (Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediyesi Encümen Müdürlüğü, KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5 Saraçhane / 

Fatih/ĠSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karĢılığında teslim etmeleri gerekmektedir. 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

20 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu'na göre düzenlenmiĢ olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

21 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Ġlan olunur. 2356/1-1 
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ĠÇMESUYU ġEBEKESĠ YAPIMI VE PATLATMALI KAZI YAPILMASINDAN 

MÜTEġEKKĠL ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 

Başkanlığından:  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, ġanlıurfa TDĠOSB 1. Etap Sahasındaki 

Ġkmali Yapılacak Ġçmesuyu ġebekesi Yapımı ve Patlatmalı Kazı Yapılmasından MüteĢekkil 
Altyapı Yapım ĠĢi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin 

tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : ġanlıurfa Tarıma Dayalı Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi 

MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığı, ġair Nabi Mah. 

Cumhuriyet Cad. Prestij ĠĢ merkezi Kat: 2 No: 6 

Haliliye/ġANLIURFA  
2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ġanlıurfa TDĠOSB 1. Etap Sahasındaki Ġkmali 

Yapılacak Ġçmesuyu ġebekesi Yapımı ve Patlatmalı 

Kazı Yapılmasından MüteĢekkil Altyapı Yapım ĠĢi. 

b) Yapılacağı yer : ġanlıurfa TDĠOSB 1. Etap Altyapı ĠnĢaat Alanı 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 
geç 5 (beĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır.  

d) ĠĢin süresi : 45 (KırkBeĢ) takvim günüdür. 

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F.)  : 1.944.268.60 TL 

f) Geçici Teminatı :    136.098,80 TL 

3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü, EskiĢehir Yolu 9. Km. 8. Kat Ġhale 

Salonu Lodumlu/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 23/03/2018 - Saat 11.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 
Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 60’ı oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yapım ĠĢlerinde Benzer ĠĢ Tebliği 

Listesinde bulunan AIII, AIV, grubu yapım iĢleridir.  

5) Ġsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna iliĢkin belgeler. 

a- Ġdari ġartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

6) Makine ve diğer ekipmana iliĢkin belgeler. 
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a- Ġdari ġartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

3) Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri. 

a) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 
yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavir tarafından standart formalarda yer alan ―bilanço bilgileri tablosuna‖ uygun olarak 

düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde; 

a) Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inĢaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inĢaat hakediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inĢaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düĢülecektir), 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve 

belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 

inĢaat maliyetleri ile hakediĢ gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 

ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavir ya da vergi dairesince onaylanmıĢ olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 

bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 

ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 

onaylanmıĢ olması gereklidir. 
Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 

bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 

mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ belge ile tevsik 

edilebilir. 

4) ĠĢ hacmini gösteren belgeler 

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 
sunması yeterlidir; 

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

Ġsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım 

iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım iĢlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği 
bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 

kritere iliĢkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan baĢlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
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Taahhüt altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım 

iĢlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli 

mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri 

sunulur. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ 
olması gereklidir. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge 
E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, ġanlıurfa Tarıma Dayalı Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis 

Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Banka dekontu veya doküman alındı 
belgesi) 

Ġ) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dâhil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 
dosyasını, en geç ihale günü saat 11.00’a kadar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım 

Reformu Genel Müdürlüğü, EskiĢehir Yolu 9. Km. 8. Kat Ġhale Salonu Lodumlu/ANKARA 

adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve 

saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate 

alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul 

edilmez.  

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
8 - Ġhale dokümanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire BaĢkanlığı EskiĢehir Yolu 9. Km. 12. 

Kat (1229 Nolu büro) Lodumlu/ANKARA veya ġair Nabi Mah. Cumhuriyet Cad. Prestij ĠĢ 

merkezi Kat: 2 No: 6 Haliliye/ġANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 250,00 TL ihale 

dokümanı bedelini ġanlıurfa Tarıma Dayalı Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığına ait Halk Bankası Ġpekyolu ġubesi TR 39 0001 2001 3210 0016 1000 30 IBAN 
numaralı hesabına yatırıldıktan sonra dekontla birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire BaĢkanlığı 

EskiĢehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu büro) Lodumlu/ANKARA adresinden temin edilebilir.  

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.  

 2043/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bursa Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGATTIR 
Müdürlüğümüz denetimindeki Çözüm Antrepo ve Depo ĠĢletmeciliği Tic. Ltd. ġti.’nin 

iĢletici olduğu A-16000035 kod nolu antrepoda bulunan aĢağıda sayı ve tarihleri belirtilen antrepo 

beyannameleri ile alınan ve halen antrepoda kalan Faruk Taymi Sah. Ort. firmasına ait eĢyaların 

antrepoda kalıĢ süresi ile ilgili olarak; 

4458 sayılı Gümrük Kanununun 101/1 maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 346 

maddesine istinaden ―tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde anılan eĢyaların 
gümrükçe onaylanmıĢ bir iĢlem veya kullanıma tabi tutulması veya antrepoda kalmasına devam 

etmesi yönünde bir talepte bulunulması; aksi takdirde mevzuat hükümleri doğrultusunda Gümrük 

Kanunun 177. Maddesinin (g) bendi uyarınca tasfiyeye tabi tutulacağına‖ iliĢkin 10.01.2018 

tarihli, 31099182 sayılı yazımız firmanın adresine gönderilmiĢ ancak firmanın adresinde tespit 

edilememesi nedeni ile bahse konu yazımızı içeren tebligat yapılamamıĢtır. 

Bu nedenle, 30 günlük süre içerisinde anılan eĢyaların gümrükçe onaylanmıĢ bir iĢlem 
veya kullanıma tabi tutulması veya antrepoda kalmasına devam etmesi yönünde bir talepte 

bulunulması; aksi takdirde mevzuat hükümleri doğrultusunda Gümrük Kanunun 177. Maddesinin 

(g) bendi uyarınca tasfiyeye tabi tutulacağı, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün 

sonunda ilanen tebligatın yapılmıĢ sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip 

maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 

Antrepo Bey. No Antrepo Bey. Tarihi EĢya Cinsi Kalan Kap Kalan Adet 

11160100AN019029 26/08/2011 Çocuk Arabası 529 529 

 2330/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Ankara 8. Tüketici Mahkemesinin 2015/912 esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 2297/1-1 
————— 

Ġstanbul 31. ĠĢ Mahkemesinin 2016/436 esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 2298/1-1 
—— • —— 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gürbulak Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Gürbulak Gümrük Müdürlüğünce Doğubeyi Tur. Ġth. Ġhr. Gıda San. Tic. Ltd. ġti. (V.N: 

3090107624) firması adına tescil edilen 20.04.2012 tarih ve IM159 sayılı sınır ticareti 

kapsamında iĢlem gören 14.04.2012 tarihli Form A menĢe belgesi ile ilgili olarak Doğu Anadolu 
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce yapılan yurtdıĢı araĢtırma sonucunda söz konusu Form 

A menĢe belgesinin sahte olduğunun tespit edilmiĢ olması nedeniyle eksik alınan fark vergi ve 

buna bağlı para cezasının tahsilini teminen düzenlenen, 10.12.2015 tarihli, ET15 sayılı Ek 

Tahakkuk, 10.12.2015 tarihli, CK353 sayılı Para Cezası karar tutarlarının süresi içinde 

ödenmemesi nedeniyle düzenlenen Ödeme Emrinin ilgili firmaya tebliğ edilemediğinden söz 

konusu amme alacağının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 198. maddesi, 3065 sayılı KDV 
Kanunun 48. maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili usulü Hakkında Kanunun ve 

ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, tahsil tarihinde gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği 

Çiftepınar Mah. Belediye Caddesi No: 4 Doğubayazıt/AĞRI adresinde mukim Doğubeyi Tur. Ġth. 

Ġhr. Gıda San. Tic. Ltd. ġti. (V.N: 3090107624) firması adına ilanen tebliğ olunur. 

 2305/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Aktif Eğitim ve YardımlaĢma Vakfı 

VAKFEDENLER: Nihat Özdemir, Yusuf Kara 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO’SU: 

Ġstanbul Anadolu 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/01/2018 tarihinde kesinleĢen 16/02/2018 

tarihli tavzih kararlı, 21/11/2017 tarihli ve E:2016/518, K:2017/387 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun olan yerli, yabancı ve 

özellikle son zamanlarda ülkemize iltica etmiĢ olan mülteci çocukların eğitim ve öğrenimlerini 

sağlayabilmeleri için yardım etmek, onları bu suretle ülkemize ve insanlığa kazandırmak ve 

senette yazılı diğer amaçları gerçekleĢtirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 300.000,00 TL (Üç Yüz Bin Türk Lirası) 

YÖNETĠM KURULU: Nihat Özdemir, Yusuf Kara, Zehra Bağcı, Semih Özdemir, Aykut 

Öztürk 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: 

Arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya 

kuruluĢa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 2268/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Ġstanbul Ġli, Kâğıthane Ġlçesi, 248Dy-IVc pafta, 7644 ada, 17 parsel üzerindeki 934853 

YĠBF nolu inĢaatın denetimini üstlenen Parsyapı Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Uygulama Denetçisi, 

ĠnĢaat Mühendisi Kemalettin ÇAMLI (Denetçi No: 1837, Oda Sicil No: 12765) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. Ġdare Mahkemesinin 16.02.2018 tarihli ve 

E.2017/3005 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 

durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, 13.04.2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 

Kemalettin ÇAMLI hakkında tesis edilmiĢ olan idari iĢlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan 

kısmının yürütülmesi 07.03.2018 tarihli ve 41269 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 2269/1-1 

————— 

Kocaeli Ġli, Kandıra Ġlçesi, 50 ada, 6 parsel üzerindeki 967518 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen Kavi Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat Mühendisi Akif 

AKA (Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 34795) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

Ankara 8. Ġdare Mahkemesinin 14.02.2018 tarihli ve E.2017/1463 sayılı kararı ile ―dava konusu 

iĢlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, 14.10.2016 

tarihli ve 29857 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Akif AKA hakkında tesis edilmiĢ olan idari iĢlemin 

sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 07.03.2018 tarihli ve 40604 sayılı Makam 

Olur’u ile durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur.  2270/1-1 

————— 

Konya Ġli, Meram Ġlçesi, 27144 ada, 7 parsel üzerindeki 942446 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen 37888 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1474 nolu Yapı 

Denetim Ġzin Belgesine sahip Hakbay Yapı Denetim Ltd. ġti. tarafından, Ankara 5. Ġdare 

Mahkemesi’nin 2017/835 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 16.11.2017 tarihli 

ve E.2017/835-K.2017/3192 sayılı karar ile ―davanın reddine‖ hükmedildiğinden, Hakbay Yapı 

Denetim Ltd. ġti. hakkında 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete ilanı ile uygulanan 

―dava konusu iĢlemin yürütülmesinin durdurulması‖ iĢleminin iptal edilmesi, yapı denetim 

kuruluĢu hakkında 29.09.2016 tarihli ve 22551 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile tesis edilen idari 

iĢlemin Bakanlığımızca kayıtlarının tutulması 07.03.2018 tarihli ve 40325 sayılı Makam Olur’u 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2271/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Aydın Ġli, Ġncirliova Ġlçesi, 120 ada, 14 parsel üzerindeki 1148448 YĠBF nolu yapıyı 4708 

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

3.maddesinin 2.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 173827-MERKEZ 

Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1490 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip 

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

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

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

cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ġbrahim Civan Metin ALTAY (ĠnĢaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5604, Oda Sicil No: 23775), Erol 

SAĞDIÇOĞLU (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2070, Oda Sicil No: 

10023), AyĢegül Miray YERLĠKAYA’nın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

102801), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Karabağlar Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı 

Murat GERELĠ’nin (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6577, Oda Sicil No: 

19915), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 

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

kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 

08.03.2018 tarihli ve 43291 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 2354/1/1-1 

————— 

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

Aydın Ġli, Koçarlı Ġlçesi, 230 ada, 1 parsel üzerindeki 1025989 YĠBF nolu yapıda yapılan 

inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

Maddesinin 4. Fıkrasının (a), (c) ve (g) bendi ile 3. Maddesinin 2. Fıkrası hükümlerine göre 

yerine getirmediği anlaĢılan; 173827-MERKEZ Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret Odasına kayıtlı 

1490 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Karabağlar Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı 

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

almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Karabağlar 

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

elemanları, Erol SAĞDIÇOĞLU (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2070, Oda 

Sicil No: 10023), Emin SELÇUK’un (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:22197), 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Karabağlar Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortağı Murat 

GERELĠ’nin, (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,Denetçi No 6577, Oda Sicil No: 19915) 

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

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

kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 

08.03.2018 tarihli ve 43258 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/2/1-1 

————— 

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

Aydın Ġli, Efeler Ġlçesi, 6624 ada, 1 parsel üzerindeki 1021539 YĠBF nolu yapıyı 4708 

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

3.maddesinin 2.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 173827-MERKEZ 
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Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1490 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip 

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

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

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

cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa GÜNER (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1414, Oda Sicil No: 6814), Erol SAĞDIÇOĞLU (ĠnĢaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2070, Oda Sicil No: 10023), Emin SELÇUK (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 22197), AyĢegül Miray YERLĠKAYA (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 102801), Engin UYSAL’ın (ĠnĢaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97472) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Karabağlar Yapı 

Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Murat GERELĠ’nin (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:6577, Oda Sicil No: 19915), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi 

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

yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43202 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/3/1-1 

————— 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 596473, 851649 ve 876015 YĠBF nolu yapılarda, 

denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 

yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası uygulanan 

Özege Yapı Denetim Ltd.ġti. tarafından Aydın Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü aleyhine açılan 

davada, üç (3) adet idari para cezası iĢleminden bir tanesinin Aydın 1.Ġdare Mahkemesinin 

05.10.2017 tarihli ve E.2016/1754, K.2017/1179 sayılı kararı ile iptal edilmesine 

hükmedildiğinden, 22.04.2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Özege Yapı Denetim 

Ltd. ġti. (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 12581, Yapı Denetim Ġzin Belgesi 

Numarası:781) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası iĢleminin iptal 

edilmesi Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43292 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/4/1-1 

————— 

SA Yapı Denetim Ltd.ġti. (Eski Unvan Sebahattin Aydın Yapı Denetim Ltd.ġti.)’nin 

denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ankara Ġli, Yenimahalle Ġlçesi, 61056 ada, 10 parsel üzerindeki 592296 YĠBF nolu yapıyı 

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

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 227219 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret 

Odasına kayıtlı 646 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip SA Yapı Denetim Ltd.ġti. (Eski 

Unvan Sebahattin Aydın Yapı Denetim Ltd.ġti.)’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) 

yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi 

Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, SA Yapı Denetim Ltd. ġti. (Eski Unvan Sebahattin 

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

denetim elemanları Sebahattin AYDIN (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 12054, Oda Sicil No: 18164), Mustafa Hayri ÖĞÜT’ün (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No: 84695) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, SA Yapı Denetim Ltd. ġti. (Eski Unvan 

Sebahattin Aydın Yapı Denetim Ltd. ġti.)’nin kuruluĢ ortakları Sebahattin AYDIN (ĠnĢaat 
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Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12054, Oda Sicil No: 18164), Mahir 

AYDUĞAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 23440) yeni iĢ almaktan men cezası 

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

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

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43295 sayılı Olur’u 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/5/1-1 

————— 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 571443, 550305 ve 555892 YĠBF nolu yapılarda, 

denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 

yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası uygulanan 

Asıl Yapı Denetim Ltd.ġti. tarafından Tekirdağ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü aleyhine açılan 

davalarda, Tekirdağ Ġdare Mahkemesinin 27.12.2017 tarihli ve E.2017/403-K.2017/2108 sayılı, 

23.11.2017 tarihli ve E.2017/961-K.2017/1934 sayılı kararları ile yeni iĢ almaktan men cezasına 

dayanak olan üç adet idari para cezasından 571443 ve 550305 YĠBF nolu yapılara iliĢkin idari 

iĢlemlerin iptal edilmesine hükmedildiğinden, 31.12.2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazete 

ilanı ile Asıl Yapı Denetim Ltd. ġti. (Ticaret Odası: Çorlu, Ticaret Sicil No: 8638, Yapı Denetim 

Ġzin Belgesi Numarası:559) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 

iĢleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43298 sayılı Olur’u ile uygun 

görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/6/1-1 

————— 

Kon-Den Yapı Denetimi Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 959086, 1114680 ve 1058422 YĠBF nolu yapıları 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi 

ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Kon-Den Yapı Denetim Ltd. 

ġti.’ne (Ticaret Odası: Konya, Ticaret Sicil No: 37693, Yapı Denetim Ġzin Belgesi Numarası: 

1014) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, 

yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Kon-

Den Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ kuruluĢ ortakları Selman BAġ (Elektrik Mühendisi, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18606, Oda Sicil No: 27060), Ali AKIN’ın (ĠnĢaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17030, Oda Sicil No: 55502) yeni iĢ 

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

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

ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 

43299 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/7/1-1 

————— 

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

Niğde Ġli, Merkez Ġlçesi, 1525 ada, 1 parsel üzerindeki 956565 YĠBF nolu yapıyı 4708 

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

3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (ç) bendinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 3749 Ticaret Sicil No ile Niğde Ticaret Odasına 
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kayıtlı 1029 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ema Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı 

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

almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Ema Yapı 

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

elemanları Recep SARAÇ (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7692, Oda Sicil 

No: 21684), Mehmet Akif ġĠMġEK (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77562), 

Mustafa ÖZÜPEK’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72053), Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Ema Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Arif AKOVA (ĠnĢaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13142, Oda Sicil No: 24667), Mehmet Akif 

ġĠMġEK’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77562), yeni iĢ almaktan men 

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

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

için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43302 sayılı 

Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/8/1-1 

————— 

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

Niğde Ġli, Merkez Ġlçesi, 2961 ada, 4 parsel üzerindeki 853075 YĠBF nolu yapıyı 4708 

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

3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (ç) bendinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 3745 Ticaret Sicil No ile Niğde Ticaret Odasına 

kayıtlı 1477 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Sır Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı 

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

almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Sır Yapı 

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

elemanları Turgut ACAR (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12736, 

Oda Sicil No: 16597), Mahmut BOZKURT’un (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No: 84192), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sır Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı 

Gülçin GÜÇ YAġAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21616, Oda Sicil No: 

29719), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 

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

kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 

08.03.2018 tarihli ve 43304 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/9/1-1 

————— 

UĢak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

UĢak Ġli, Sivaslı Ġlçesi, 298 ada, 2 parsel üzerindeki 1240618 YĠBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 7313 Ticaret Sicil No ile UĢak Ticaret Odasına 

kayıtlı 960 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip UĢak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, 

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

yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, UĢak 

Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu 
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denetim elemanları Derya BIYIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25893, Oda 

Sicil No: 35115), Sema TURAL (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:27118, Oda Sicil No: 39286), Koray ÖZÇAKA’nın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No: 46118), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, UĢak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin 

kuruluĢ ortağı Ali ERDOĞAN’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:20024, Oda Sicil No: 30938), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 

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

denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43308 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/10/1-1 

————— 

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

Aydın Ġli, Ġncirliova Ġlçesi, 105 ada, 10 parsel üzerindeki 1158443 YĠBF nolu yapıyı 4708 

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

3.maddesinin 2.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 18318-EFELER 

Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 1921 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip 

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

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

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

verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Haluk TURGAY (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:23969, Oda Sicil No: 4227), Can Mustafa ERDOĞAN (ĠnĢaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23904, Oda Sicil No: 32658), Birol Semih 

HASDEMĠR’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 100227), Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Sim MORAY’ın 

(ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18902, Oda Sicil No: 35354), yeni iĢ 

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

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

ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli 

ve 43309 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/11/1-1 

————— 

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

Aydın Ġli, Efeler Ġlçesi, 581 ada, 19 parsel üzerindeki 1130257 YĠBF nolu yapıyı 4708 

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

3.maddesinin 2.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 12748 Ticaret Sicil 

No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 838 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Menderes Yapı 

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

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

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

olan sorumlu denetim elemanları Mustafa BODEN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:9874, Oda Sicil No: 8676), Ali Rıza Yalçın ATMAZ (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol 
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Elemanı, Oda Sicil No: 18205), Ġsmail ÇELĠK’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No: 21843), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Menderes Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ 

ortağı Halil ERKUL (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:250, Oda Sicil 

No: 10549), Mustafa HELVACI’nın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 34982) 

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

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

kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 

08.03.2018 tarihli ve 43310 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/12/1-1 

————— 

Uzay Proje ve Yapı Denetim A.ġ.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Bursa Ġli, Osmangazi Ġlçesi, 2815 ada, 1-2 parsel üzerindeki 544678 YĠBF nolu yapıyı 

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

3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaĢılan; 56073 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 404 nolu 

Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Uzay Proje ve Yapı Denetim A.ġ.’ne, aynı Kanun’un 8. 

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

men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Uzay Proje ve Yapı 

Denetim A.ġ.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları 

UlaĢ BASILGAN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73129), ġeref ULUġ 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9482, Oda Sicil No: 15834), Necmi ġAHĠN’in 

(ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5009, Oda Sicil No: 27809), Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Uzay Proje ve Yapı Denetim A.ġ.’nin kuruluĢ ortakları Taner ORMAN 

(Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 29832), Muzaffer DURMAYAZ (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1985, Oda Sicil No: 30347), Cavit ACAR 

(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 18695), Mehmet KOKUDAL (ĠnĢaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1966, Oda Sicil No: 11114), Meltem 

KOKUDAL’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 40767), yeni iĢ almaktan men cezası 

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

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

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43312 sayılı Olur’u 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/13/1-1 

————— 

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

Bursa Ġli, Nilüfer Ġlçesi, 4354 ada, 6 parsel üzerindeki 741511 YĠBF nolu yapıyı 4708 

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

3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaĢılan; 71707 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 933 nolu 

Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Sezgi Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi 

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

süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Sezgi Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni 
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iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Esra HASIRCI 

(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79457), Mehmet KARTAL (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15112, Oda Sicil No: 11830), Sinan USLU’nun (ĠnĢaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19886, Oda Sicil No: 61561), Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Sezgi Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Erol KARAARSLAN 

(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76656), Murat ÖZTÜRK (Elektrik Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41305), Sinan USLU’nun (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 19886, Oda Sicil No: 61561), yeni iĢ almaktan men cezası süresi 

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

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

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43314 sayılı Olur’u 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/14/1-1 

————— 

Görsel Yapı Denetim Tic.Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Bursa Ġli, Nilüfer Ġlçesi, 4074 ada, 4 parsel üzerindeki 656151 YĠBF nolu yapıyı 4708 

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

3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaĢılan; 57296 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 431 nolu 

Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Görsel Yapı Denetim Tic.Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. 

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

men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Görsel Yapı Denetim 

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

Gökben SERT (AKTĠR) (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 80502), Nurdan 

SARICA BAĞCI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12911, Oda Sicil No: 

17037), Yalçın ÖZYILDIZ’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10842, Oda 

Sicil No: 13636), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Görsel Yapı Denetim Tic.Ltd. ġti.’nin 

kuruluĢ ortakları Ġrfan BĠLGĠNÇ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

7312, Oda Sicil No: 60723), Sadettin IġIL (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

7211, Oda Sicil No: 19219), Nusret ERDEN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 7064, Oda Sicil No: 16228), Ahmet NAMAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 7599, Oda Sicil No: 12345), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi 

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

yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43315 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/15/1-1 

————— 

Görsel Yapı Denetim Tic.Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Bursa Ġli, Osmangazi Ġlçesi, 4194 ada, 2 parsel üzerindeki 678918 YĠBF nolu yapıyı 4708 

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

3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaĢılan; 57296 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 431 nolu 

Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Görsel Yapı Denetim Tic.Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. 
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maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan 

men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Görsel Yapı Denetim 

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

Cengiz BEKTEġ (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 62026), Sadettin IġIL’ın 

(ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7211, Oda Sicil No: 19219), Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Görsel Yapı Denetim Tic.Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Ġrfan BĠLGĠNÇ 

(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7312, Oda Sicil No: 60723), 

Sadettin IġIL (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7211, Oda Sicil No: 19219), 

Nusret ERDEN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7064, Oda Sicil No: 

16228), Ahmet NAMAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7599, Oda Sicil 

No: 12345), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 

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

laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43221 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/16/1-1 

————— 

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

Bursa Ġli, Nilüfer Ġlçesi, 4963 ada, 1 parsel üzerindeki 756588 YĠBF nolu yapıyı 4708 

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

3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaĢılan; 67150 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 908 nolu 

Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Bursa Teknik Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. 

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

men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Bursa Teknik Yapı 

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

elemanları Mehmet ALPSOLEY (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33305), 

Sedat KAYA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10386, Oda Sicil No: 7641), 

Recep SIRMACI’nın (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16133, Oda 

Sicil No: 29878), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bursa Teknik Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin 

kuruluĢ ortakları Tekin KANBUROĞLU (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 16614, Oda Sicil No: 51979), Rasih Bulut KOCA (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 7206, Oda Sicil No: 61943), Sedat KAYA’nın (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10386, Oda Sicil No: 7641), yeni iĢ almaktan men cezası süresi 

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

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

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43224 sayılı Olur’u 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/17/1-1 

————— 

Bursa Uzman Yapı Denetimi Tic.Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Bursa Ġli, Osmangazi Ġlçesi, 2173 ada, 28 parsel üzerindeki 713949 YĠBF nolu yapıyı 

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

3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara 



14 Mart 2018 – Sayı : 30360 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

göre denetlemediği anlaĢılan; 49818 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 272 nolu 

Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Bursa Uzman Yapı Denetimi Tic.Ltd.ġti.’ne, aynı Kanun’un 

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

men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Bursa Uzman Yapı 

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

elemanları Haydar BOZTEPE (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 17014), Selçuk 

AFACAN’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8042, Oda Sicil No: 10001), 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bursa Uzman Yapı Denetimi Tic.Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları 

Atilla GĠRGĠÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2973, Oda Sicil 

No: 7507), Kadri ERSAVAġ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

1859, Oda Sicil No: 924), Mahmut AYDIN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 1821, Oda Sicil No: 1754), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 

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

denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43226 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/18/1-1 

————— 

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

Bursa Ġli, Osmangazi Ġlçesi, 6172 ada, 7 parsel üzerindeki 753068 YĠBF nolu yapıyı 4708 

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

3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaĢılan; 49798 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 99 nolu 

Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Uzay Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi 

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

süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Uzay Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni 

iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Vedat YAMAN 

(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 62666), Refet SERBEST’in (ĠnĢaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1136, Oda Sicil No: 34954), Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Uzay Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları Seyfi ERTAN (Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 883, Oda Sicil No: 14755), Refet SERBEST’in (ĠnĢaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1136, Oda Sicil No: 34954), yeni iĢ 

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

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

ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli 

ve 43231 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/19/1-1 

————— 

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

Bursa Ġli, Nilüfer Ġlçesi, 1187 ada, 1 parsel üzerindeki 702193 YĠBF nolu yapıyı 4708 

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

3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaĢılan; 702193 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 386 nolu 

Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ġzlem Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi 
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gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası 

süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Ġzlem Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni 

iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet KÖK (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79858), Hülya DOLAY (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:9369, Oda Sicil No: 8386), YaĢar KÖKSAL’ın (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6895, Oda Sicil No:21473) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Ġzlem Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları Mehmet SAKALLIOĞLU (ĠnĢaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5546, Oda Sicil No: 23893), Nazım YILMAZ (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5766, Oda Sicil No: 20800), Altuğ 

BĠLGĠN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48901), yeni iĢ almaktan men cezası 

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

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

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43234 sayılı Olur’u 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/20/1-1 

————— 

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

Bursa Ġli, Nilüfer Ġlçesi, 3480 ada, 2 parsel üzerindeki 675646 YĠBF nolu yapıyı 4708 

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

3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaĢılan; 66542 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 904 nolu 

Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ġdol Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi 

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

süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Ġdol Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni 

iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mesut AYDIN 

(Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.Kimlik No: 30235295896), Hilmi 

TAVUKÇUOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1813, Oda Sicil No: 

15358), Necdet KOÇER’in (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14742, Oda Sicil 

No: 7535), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ġdol Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları 

Ayça KIRAN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58126), Hilmi 

TAVUKÇUOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1813, Oda Sicil No: 

15358), Tarhan SELEN’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69149), yeni iĢ 

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

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

ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli 

ve 43233 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/21/1-1 

————— 

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

Bursa Ġli, Nilüfer Ġlçesi, 1885 ada, 10 parsel üzerindeki 779387 YĠBF nolu yapıyı 4708 

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

3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaĢılan; 66542 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 904 nolu 
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Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ġdol Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi 

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

süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Ġdol Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni 

iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Anıl AYTAR (ĠnĢaat 

Mühendisi Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:82546), Hilmi TAVUKÇUOĞLU (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1813, Oda Sicil No: 15358), Necdet KOÇER’in (ĠnĢaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14742, Oda Sicil No: 7535), Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, Ġdol Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları Ayça KIRAN (ĠnĢaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58126), Hilmi TAVUKÇUOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:1813, Oda Sicil No: 15358), Tarhan SELEN’in (Makine Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69149), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir 

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

denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43236 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/22/1-1 

————— 

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

Bursa Ġli, Yıldırım Ġlçesi, 2652 ada, 37 parsel üzerindeki 656174 YĠBF nolu yapıyı 4708 

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

3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaĢılan; 63025 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 668 nolu 

Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ġlkon Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi 

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

süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Ġlkon Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni 

iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Burcu HEMĠTLĠ 

(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:38901), Lütfi Alper EKġĠOĞLU (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13468, Oda Sicil No: 4831), Cemal AKIN’ın (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7939, Oda Sicil No: 38605), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Ġlkon Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları Arzu GÜLER (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 47632), Ġbrahim EKER’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No: 57093), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 

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

laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43237 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/23/1-1 

————— 

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

Bursa Ġli, Yıldırım Ġlçesi, 2652 ada, 38 parsel üzerindeki 656176 YĠBF nolu yapıyı 4708 

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

3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaĢılan; 63025 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 668 nolu 

Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ġlkon Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi 

gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası 
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süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Ġlkon Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni 

iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Burcu HEMĠTLĠ 

(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:38901), Lütfi Alper EKġĠOĞLU (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13468, Oda Sicil No: 4831), Cemal AKIN’ın (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7939, Oda Sicil No: 38605), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Ġlkon Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları Arzu GÜLER (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 47632), Ġbrahim EKER’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No: 57093), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 

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

laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43239 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/24/1-1 

————— 

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

Bursa Ġli, Yıldırım Ġlçesi, 2652 ada, 39 parsel üzerindeki 656179 YĠBF nolu yapıyı 4708 

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

3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaĢılan; 63025 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 668 nolu 

Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ġlkon Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi 

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

süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Ġlkon Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni 

iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Burcu HEMĠTLĠ 

(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:38901), Lütfi Alper EKġĠOĞLU (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13468, Oda Sicil No: 4831), Cemal AKIN’ın (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7939, Oda Sicil No: 38605), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Ġlkon Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları Arzu GÜLER (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 47632), Ġbrahim EKER’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No: 57093), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 

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

laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43242 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/25/1-1 

————— 

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

Bursa Ġli, Nilüfer Ġlçesi, 4140 ada, 5 parsel üzerindeki 667132 YĠBF nolu (A Blok) yapıyı 

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

3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaĢılan; 63025 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 668 nolu 

Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ġlkon Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi 

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

süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Ġlkon Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni 

iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sezai AKYOL (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28990), Lütfi Alper EKġĠOĞLU (Mimar, Proje ve 
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Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13468, Oda Sicil No: 4831), Zekeriya AKSULU’nun (ĠnĢaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7168, Oda Sicil No: 17506), Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, Ġlkon Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları Arzu GÜLER (ĠnĢaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47632), Ġbrahim EKER’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No: 57093), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim 

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

veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43243 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/26/1-1 

————— 

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

Bursa Ġli, Nilüfer Ġlçesi, 4140 ada, 5 parsel üzerindeki 668159 YĠBF nolu (B Blok) yapıyı 

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

3.maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaĢılan; 63025 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 668 nolu 

Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ġlkon Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi 

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

süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Ġlkon Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni 

iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sezai AKYOL (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28990), Lütfi Alper EKġĠOĞLU (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13468, Oda Sicil No: 4831), Zekeriya AKSULU’nun (ĠnĢaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7168, Oda Sicil No: 17506), Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, Ġlkon Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları Arzu GÜLER (ĠnĢaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47632), Ġbrahim EKER’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No: 57093), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim 

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

veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43244 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/27/1-1 

————— 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 937019, 967518 ve 967946 YĠBF nolu yapılarda, 

denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 

yerine getirmediği anlaĢılan Kavi Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne 14.10.2016 tarihli ve 29857 sayılı 

Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan ve 

bu sebeple Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. 

maddesinin 7. fıkrası uyarınca 27.11.2016 tarihli ve 29901 sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetçi 

belgesi iptal edilen Akif AKA tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. Ġdare 

Mahkemesinin 24.01.2018 tarihli ve E.2017/1462 sayılı kararı ile dava konusu iĢlemin 

yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, Akif AKA’nın (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 34795) denetçi belgesinin iptaline dayanak olan üç 

adet sebebiyet kaydının bir tanesinin yürütmesinin durdurulmasından dolayı denetçi belgesinin 

iptali iĢleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43246 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüĢtür.  

Ġlgililere duyurulur.  2354/28/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 937019, 967518 ve 967946 YĠBF nolu yapılarda, 

denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 

yerine getirmediği anlaĢılan Kavi Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne 14.10.2016 tarihli ve 29857 sayılı 

Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan ve 

bu sebeple Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. 

maddesinin 7. fıkrası uyarınca 27.11.2016 tarihli ve 29901 sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetçi 

belgesi iptal edilen Hilal BACAKSIZOĞLU tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

Ankara 16. Ġdare Mahkemesinin 17.01.2018 tarihli ve E.2017/1035 sayılı kararı ile dava konusu 

iĢlemin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, Hilal BACAKSIZOĞLU’nun (Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5590, Oda Sicil No: 15637) denetçi belgesinin iptaline 

dayanak olan üç adet sebebiyet kaydının bir tanesinin yürütmesinin durdurulmasından dolayı 

denetçi belgesinin iptali iĢleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43220 

sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür.  

Ġlgililere duyurulur.  2354/29/1-1 

————— 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 916532, 1094303 ve 1146080 YĠBF nolu yapılarda, 

denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 

yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası uygulanan 

Atlantis Grup Yapı Denetim Ticaret Ltd.ġti. tarafından Yalova Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 

aleyhine açılan davada, Bursa 1.Ġdare Mahkemesinin 27.12.2017 tarihli ve E.2016/1861, 

K.2017/1983 sayılı kararı ile yeni iĢ almaktan men cezasına dayanak olan üç adet idari para 

cezasından 916532 YĠBF nolu yapıya iliĢkin idari iĢlemlerin iptal edilmesine hükmedildiğinden, 

31.12.2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Atlantis Grup Yapı Denetim Ticaret Ltd. 

ġti. (Ticaret Odası: Yalova, Ticaret Sicil No: 6618, Yapı Denetim Ġzin Belgesi Numarası:1928) 

hakkında uygulanan 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası iĢleminin iptal edilmesi 

Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43218 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/30/1-1 

————— 

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

Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, 135 ada,27 parsel üzerindeki 1060211 YĠBF nolu yapıda 

yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği 

anlaĢılan; 24240 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 972 nolu Yapı Denetim Ġzin 

Belgesine sahip Orsam Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 

süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi 

Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Orsam Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne yeni iĢ almaktan 

men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, YaĢar GONCAL (ĠnĢaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17616, Oda Sicil No: 19402), Ġsmet 

ÇELĠK’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:77836), Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, Orsam Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortağı Onur ERBOĞA’nın, (ĠnĢaat 
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Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28641, Oda Sicil No:74514) yeni iĢ almaktan men 

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

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

için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43248 sayılı 

Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/31/1-1 

————— 

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

Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, 323 ada,1 parsel üzerindeki 1054479 YĠBF nolu yapıda 

yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği 

anlaĢılan; 24259 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1522 nolu Yapı Denetim Ġzin 

Belgesine sahip Yankı Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 

süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi 

Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Yankı Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne yeni iĢ almaktan men 

cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, ġenol ALAFTAN (ĠnĢaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16688, Oda Sicil No: 52551), Gökhan ĠĞCĠ (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:91776), Gökhan ATASOY’un ( ĠnĢaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:97125) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yankı Yapı Denetim 

Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortağı ġenol ALAFTAN’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 16688, Oda Sicil No: 52551) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi 

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

yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43250 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/32/1-1 

————— 

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

Samsun Ġli, Ġlkadım Ġlçesi, 22H-1C pafta, 1073 ada,6 parsel üzerindeki 1123740 YĠBF 

nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine 

getirmediği anlaĢılan; 24311 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1105 nolu Yapı 

Denetim Ġzin Belgesine sahip Gökçen Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi 

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

süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Gökçen Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne 

yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Mevlüt 

ġENGÜL(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:91943),Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, , Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43253 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/33/1-1 

————— 

Kayseri Ġpek Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kayseri Ġli, Kocasinan Ġlçesi, K34C09B2B pafta, 8964 ada, 1 parsel üzerindeki 1385238 

YĠBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümleri ve Yapı 
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Denetim Yönetmeliği 5. Maddesinin 4. Fıkrasının (l) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği 

anlaĢılan; 39335 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1882 nolu Yapı Denetim Ġzin 

Belgesine sahip Kayseri Ġpek Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin 

Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Kayseri Ġpek Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne yeni iĢ 

almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Gökhan DEMĠR (ĠnĢaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26256, Oda Sicil No: 78473), Ġzzet SUBAY’ın 

(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:8836), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Kayseri Ġpek Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortağı Abdullah ERCAN’ın, (ĠnĢaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı,, Oda Sicil No:92895)yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir 

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

denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43257 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/34/1-1 

————— 

E.B.A Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Sakarya Ġli, Serdivan Ġlçesi, 29J1 pafta, 1412 ada, 8 parsel üzerindeki 1218691 YĠBF nolu 

yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) bendi hükmüne göre yerine getirmediği anlaĢılan; 

18795-26530 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 848 nolu Yapı Denetim Ġzin 

Belgesine sahip E.B.A Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 

süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi 

Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, E.B.A Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne yeni iĢ almaktan men 

cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hamit ALEMDAR (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14335, Oda Sicil No: 34856), Mehmet AYGÜN (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:101577), Merve AKDEMĠR’in (ĠnĢaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:110708), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, E.B.A Yapı Denetim 

Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları Erdoğan SAKOĞLU( Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:15004, Oda Sicil No:22000) ve Kıyasettin ÇELĠK’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:6586, Oda Sicil No:36417) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde 

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

baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43259 sayılı Olur’u ile uygun 

görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/35/1-1 

————— 

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

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1135796- 996082 ve 1020373 YĠBF nolu yapıları 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi 

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

(Ticaret Odası: Samsun, Ticaret Sicil No: 27118, Yapı Denetim Ġzin Belgesi Numarası:2166), 

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

almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Samar Yapı 
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Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortağı Okan YILMAZ’ın(ĠnĢaat Mühendisi,Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No:86142), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 

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

laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43262 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/36/1-1 

————— 

Siirt Detay Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Siirt Ġli, Merkez Ġlçesi, 454 ada, 18 parsel üzerindeki 1149115 YĠBF nolu yapıda yapılan 

inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaĢılan; 3508 

Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 2350 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip 

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

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

tarihinden itibaren baĢlatılması, Siirt Detay Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men 

cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Celalettin NARĠN (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10786, Oda Sicil No:6160),Murat SARPKAYA (ĠnĢaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26778, Oda Sicil No:83475), Remzi POLAT (ĠnĢaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22243, Oda Sicil No:63086), Dilek 

GENÇELĠ (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:103395), Tahsin GÜNDÜZ’ün 

(ĠnĢaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO:46051255402), Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, Siirt Detay Yapı Denetim Ltd. ġti’nin kuruluĢ ortağı Sinan KAYIKÇI’nın (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91097), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde 

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

baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43264 sayılı Olur’u ile uygun 

görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/37/1-1 

————— 

Siirt Detay Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Siirt Ġli, Merkez Ġlçesi, 454 ada, 18 parsel üzerindeki 1149099 YĠBF nolu yapıda yapılan 

inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaĢılan; 3508 

Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 2350 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip 

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

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

tarihinden itibaren baĢlatılması, Siirt Detay Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men 

cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Celalettin NARĠN (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10786, Oda Sicil No:6160), Murat SARPKAYA (ĠnĢaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26778, Oda Sicil No:83475), Remzi POLAT (ĠnĢaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22243, Oda Sicil No:63086), Dilek 

GENÇELĠ’nin (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:103395), Bakanlıkça 
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kayıtlarının tutulması, Siirt Detay Yapı Denetim Ltd. ġti’nin kuruluĢ ortağı Sinan KAYIKÇI’nın 

(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91097), yeni iĢ almaktan men cezası süresi 

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

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

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43265 sayılı Olur’u 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/38/1-1 

————— 

Teknoden Yapı Denetim DanıĢmanlık Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 283291, 283292 ve 283297 YĠBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile 

hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Teknoden Yapı Denetim 

DanıĢmanlık Ltd. ġti.’ne (Ticaret Odası: Ġstanbul, Ticaret Sicil No: 489708, Yapı Denetim Ġzin 

Belgesi Numarası:332), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men 

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

baĢlatılması, Teknoden Yapı Denetim DanıĢmanlık Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Cengiz 

AKYOL(ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:968, Oda Sicil No:20579), 

Temel SÖNMEZ (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:850, Oda Sicil No:31776) 

ve Hayrettin Barbaros TOZ’un (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1920, Oda 

Sicil No:9254), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 

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

laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43270 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/39/1-1 

————— 

Teknoden Yapı Denetim DanıĢmanlık Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 283304, 283305 ve 283307 YĠBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile 

hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Teknoden Yapı Denetim 

DanıĢmanlık Ltd. ġti.’ne (Ticaret Odası: Ġstanbul, Ticaret Sicil No: 489708, Yapı Denetim Ġzin 

Belgesi Numarası:332), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men 

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

baĢlatılması, Teknoden Yapı Denetim DanıĢmanlık Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Cengiz 

AKYOL(ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:968, Oda Sicil No:20579), 

Temel SÖNMEZ (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:850, Oda Sicil No:31776) 

ve Hayrettin Barbaros TOZ’un (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1920, Oda 

Sicil No:9254), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 

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

laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43273 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/40/1-1 

————— 

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

Ordu Ġli, Fatsa Ġlçesi, 42 ada, 90 parsel üzerindeki 1343251 YĠBF nolu yapıda yapılan 

inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

Maddesinin 4. Fıkrasının (a), (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaĢılan; 3265 
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Ticaret Sicil No ile Fatsa Ticaret Odasına kayıtlı 1565 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip 

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

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

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

verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Levent YÜKSEL (ĠnĢaat Mühendisi, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11465, Oda Sicil No:28175),SavaĢ YEġĠLBAġ (Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2671, Oda Sicil No:12346), Erdi TĠKENOĞLU’nun 

(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:115223), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Karalar Yapı Denetim Ltd. ġti’nin kuruluĢ ortağı Denizhan YENĠLMEZ YÜCETEPE’nin 

(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:37501), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde 

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

baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43275 sayılı Olur’u ile uygun 

görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/41/1-1 

————— 

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

Ġzmir Ġli, Menemen Ġlçesi, 4116 ada, 1 parsel üzerindeki 1268133 YĠBF nolu yapıda 

yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği 

anlaĢılan;3687 Ticaret Sicil No ile Menemen Ticaret Odasına kayıtlı 1466 nolu Yapı Denetim Ġzin 

Belgesine sahip Radye Yapı Denetim Ltd. ġti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 

süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi 

Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Radye Yapı Denetim Ltd. ġti’ne yeni iĢ almaktan 

men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Nurettin SUNU (ĠnĢaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4682, Oda Sicil No:9427), Özgür Fırat YILDIZ’ın 

(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 96452), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Radye Yapı Denetim Ltd.ġti’nin kuruluĢ ortağı Sadettin DÜZGÜN’ün (Makina Mühendisi, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2469, Oda Sicil No: 7988), yeni iĢ almaktan men cezası 

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

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

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43277 sayılı Olur’u 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/42/1-1 

————— 

Teknik-1 Yapı Denetim Ltd. ġti’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kırıkkale Ġli, BahĢili Ġlçesi, 34 ada, 12 parsel üzerindeki 1444641 YĠBF nolu yapıda 

yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği 

anlaĢılan; 5505-KIRIKKALE Ticaret Sicil No ile Kırıkkale Ticaret Odasına kayıtlı 2455 nolu 

Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Teknik-1 Yapı Denetim Ltd.ġti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi 

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

süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Teknik-1 Yapı Denetim Ltd.ġti’ne 

yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Musa 
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BÜYÜKAYDIN (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4166, Oda Sicil 

No:12503), Öztekin ÇÖKELEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24223, Oda 

Sicil No:31027), Dursun DEMĠR (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27597, 

Oda Sicil No:32380), Muhammet ATMACA’nın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:97882), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Teknik-1 Yapı Denetim Ltd.ġti’nin kuruluĢ ortağı 

Nedim ARIN’ın (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26971, Oda Sicil 

No: 46072), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 

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

laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43319 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/43/1-1 

————— 

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

Balıkesir Ġli, Ayvalık Ġlçesi, 22 N II pafta, 1498 ada, 315 parsel üzerindeki 1113104 YĠBF 

nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi ve Yapı Denetim Yönetmeliğinin 

5. Maddesi 4. Fıkrasının (l) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaĢılan; 6292 Ticaret 

Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 1714 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip 

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

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

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

verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Tuğrul ATAY (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 20390, Oda Sicil No: 14111), Ali ġerafettin ERBAY’ın(ĠnĢaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:6718), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Özgüven Yapı Denetim 

Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortağı Fikret GÖKÇE’nin (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:34525) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 

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

laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43325 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/44/1-1 

————— 

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

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1113104, 1113114 ve 1113122 YĠBF nolu yapıları 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi 

ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Özgüven Yapı Denetim 

Ltd.ġti.’ne (Ticaret Odası: Edremit, Ticaret Sicil No: 6292, Yapı Denetim Ġzin Belgesi 

Numarası:1714), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası 

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

baĢlatılması, Özgüven Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortağı Fikret GÖKÇE’nin (Makine 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:34525), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde 

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

baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43327 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/45/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Balıkesir Ġli, Ayvalık Ġlçesi, 22 N II pafta, 1498 ada, 315 parsel üzerindeki 1113114 YĠBF 

nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi ve Yapı Denetim Yönetmeliğinin 

5. Maddesi 4. Fıkrasının (l) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaĢılan; 6292 Ticaret 

Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 1714 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip 

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

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

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

verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Tuğrul ATAY (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 20390, Oda Sicil No: 14111), Orkun ĠNCECĠK’in(ĠnĢaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:66884) ,Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Özgüven Yapı Denetim 

Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortağı Fikret GÖKÇE’nin (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:34525) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 

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

laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43322 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/46/1-1 

————— 

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

Balıkesir Ġli, Ayvalık Ġlçesi, 22 N II pafta, 1498 ada, 316 parsel üzerindeki 1113131 YĠBF 

nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi ve Yapı Denetim Yönetmeliğinin 

5. Maddesi 2.fıkrasının (b) bendi ve 4. Fıkrasının (l) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği 

anlaĢılan; 6292 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 1714 nolu Yapı Denetim Ġzin 

Belgesine sahip Özgüven Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) 

yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi 

Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Özgüven Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne yeni iĢ almaktan 

men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Tuğrul ATAY (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20390, Oda Sicil No: 14111),Ömer Birol KOġVAR( Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25190, Oda Sicil No:23021), Ömer Erdinç 

KOġVAR’ın(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:3387) ,Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, Özgüven Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortağı Fikret GÖKÇE’nin (Makine 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:34525) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde 

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

baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43324 sayılı Olur’u ile uygun 

görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/47/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Kocaeli Ġli, Gebze Ġlçesi, 2799 ada, 4 parsel üzerindeki 1172332 YĠBF nolu yapıyı 4708 

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

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 744348 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret 

Odasına kayıtlı 2391 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip ġems Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, 

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

yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, ġems 

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

elemanları Haydar DOĞAN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2191, Oda Sicil 

No: 22065), Kenan ERDEN’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 107187) 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, ġems Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Can BarıĢ 

CENGĠZ’in (ĠnĢaat Mühendisi, Oda Sicil No: 74502) yeni iĢ almaktan men cezası süresi 

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

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

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43205 sayılı Olur’u 

ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/48/1-1 

————— 

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

Kocaeli Ġli, Gebze Ġlçesi, 788 parsel üzerindeki 626222 YĠBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 11962 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 

830 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Matay Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. 

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

men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Matay Yapı Denetim Ltd. 

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

BAKIR (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7465, Oda Sicil No: 9238), Ağabey 

Alptekin YILDIRIM (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70233), Yakup 

DOĞAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12076, Oda Sicil No:12012) 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Matay Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Servet Erol 

ÖZEN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10187, Oda Sicil No:30422) ve 

Ağabey Alptekin YILDIRIM’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70233) yeni 

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

idari veya teknik bir görev almamaları ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun 

ortakları da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 

tarihli ve 43209 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/49/1-1 

————— 

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

Kocaeli Ġli, Gebze Ġlçesi, 1149 ada, 32 parsel üzerindeki 992618 YĠBF nolu yapıyı 4708 

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

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 18438 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret 

Odasına kayıtlı 2177 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Nida Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, 
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aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, 

yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Nida 

Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Osman KABA’nın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No: 80532) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim 

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

veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43211 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/50/1-1 

————— 

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

Aydın Ġli, Nazilli Ġlçesi, 480 ada, 61 parsel üzerindeki 868117 YĠBF nolu yapıyı 4708 

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

3.maddesinin 2.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 12304-MERKEZ 

Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 718 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip 

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

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

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

verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ali KUġDOĞAN (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15753, Oda Sicil No: 7883), Zekeriya ĠNCE (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11800, Oda Sicil No: 29248), Cenk KOÇ (ĠnĢaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63501), Zafer ÇAKICI’nın (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:12852, Oda Sicil No: 12554) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Efe Yapı 

Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Cenk KOÇ’un (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No: 63501), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 

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

laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43212 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/51/1-1 

————— 

Özlü Yapı Denetim Hiz. Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, 1157 ada, 14 parsel üzerindeki 1193132 YĠBF nolu yapıyı 4708 

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

3.maddesinin 2.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 8642 Ticaret Sicil No 

ile KuĢadası Ticaret Odasına kayıtlı 2169 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Özlü Yapı 

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

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

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

verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Abdülaziz GÜRBĠLEK (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11418, Oda Sicil No: 6903) ve Caner YILDIRIM’ın (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 94648) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Özlü Yapı 

Denetim Hiz. Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Pakize ÖZ’ün (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No: 45944), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 
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laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43214 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/52/1-1 

————— 

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

Aydın Ġli, KuĢadası Ġlçesi, 1048 ada, 9 parsel üzerindeki 1215333 YĠBF nolu yapıyı 4708 

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

3.maddesinin 2.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 16549 Ticaret Sicil 

No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 2175 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Sahilkent 

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

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

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

verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fadime UZUNCA (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19955, Oda Sicil No: 57837), Mustafa ÇĠVĠCĠOĞLU (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63607), Muhammet CEYLAN’ın (ĠnĢaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 110260) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sahilkent Yapı 

Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Kadir Saim BĠRCAN’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No:99436) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 

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

laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43216 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/53/1-1 

————— 

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

Aydın Ġli, Efeler Ġlçesi, 235 ada, 1 parsel üzerindeki 1051003 YĠBF nolu yapıyı 4708 

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

3.maddesinin 2.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 16549 Ticaret Sicil 

No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 2175 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Sahilkent 

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

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

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

verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fadime UZUNCA (ĠnĢaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19955, Oda Sicil No: 57837) ve Muharrem ÇELĠKKALELĠ’nin 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24689, Oda Sicil No: 14119) Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Sahilkent Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Kadir Saim 

BĠRCAN’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:99436) yeni iĢ almaktan men 

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

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

için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 08.03.2018 tarihli ve 43217 sayılı 

Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur.  2354/54/1-1 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/472374 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
GümüĢhane Aile ve Sosyal Politikalar 

Ġl Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe GümüĢhane/Merkez  

Adresi 
Özcan Mah. Kalederesi Mevkii No: 23 

GümüĢhane 
Tel-Faks 0 456 213 1901 - 0 456 213 5971  

Posta Kodu 29100 E-Mail gumushane@aile.gov.tr  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Hane Kurumsal Yemek Sanayi Ticaret 

Anonim ġirketi 
Gönül ARSLAN 

Adresi 
Kemerkaya Mah. Uzun Sok. Çinili ÇarĢı 

38/8 Ortahisar/Trabzon 
 

T.C. Kimlik No.  18320076872 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4570566951  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
18707  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

8. Yasaklama Kararının Yayımlandığı Resmi 

Gazete’nin Tarih ve Sayısı 
27/10/2017 tarihli ve 30223 sayılı 

9. Yasaklama Kararın Kaldırılması ĠĢleminin 

Dayanağı 

Ankara Bölge Ġdare Mahkemesi 8. Ġdari Dava 

Dairesinin 2018/11 Y.D. Ġtiraz Numaralı ve 

11/01/2018 tarihli kararı ile 2577 sayılı Ġdari 

Yargılama Usul Kanunun 28'inci maddesi. 

 2361/1-1 
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/246271 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı 

ĠnĢaat ve Emlak Daire BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe ANKARA/Çankaya 

Adresi 
Adakale Sok. No: 30 YeniĢehir/ 

ANKARA 
Tel-Faks (0 312) 5856000 - (0 312) 4338549 

Posta Kodu 06420 E-Mail sgkinsaatemlak@sgk.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Kant ĠnĢ. Elk. San. Tic. Ltd. ġti. Murat KANT 

Adresi 
Rüzgarlı Sokak Nuh ĠĢhanı 33/3 Kat: 3 

Altındağ/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.  20590888314 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4970443183  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
314445  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2339/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2369/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2369/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Ġslami Ġlimler Fakültesi’ne 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen 

diğer Ģartları taĢımaları gerekmektedir 

Ġlanla ilgili detaylı bilgilere Üniversitemizin www.artuklu.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 

Not: Müracaatlar Ģahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 
 

Birimi Bölümü 

ABD / 

Alanı Unvanı Der. Adet Açıklama 

Ġslami 

Ġlimler 

Fakültesi 

Temel 

Ġslam 

Bilimleri 

Ġslam 

Hukuku 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Temel Ġslam 

Bilimleri alanından almıĢ olup, 

ġafii Mezhebi ile ilgili 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak 

 2358/1-1 

—— • —— 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize ―2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik‖ hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri 

alınacaktır. Ġlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, baĢvuracak adayların baĢvurmak istedikleri 

Anabilim Dalı ile ―BaĢlıca AraĢtırma Eserlerini‖ belirttiği dilekçesine özgeçmiĢini, noter tasdikli 

Doçentlik belgesini,  tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalıĢmalarını, 

Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı 

tarihinden itibaren 15 gün içinde 26.03.2018 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar posta ile ya da 

elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze baĢvurmaları gerekmektedir. 

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmiĢlerini, Noter 

tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel ÇalıĢma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 

ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün 26.03.2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar 

posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze baĢvurmaları gerekmektedir. 

BaĢvurular 26.03.2018 tarihine kadar T.C. DoğuĢ Üniversitesi Rektörlüğü’ne Ģahsen veya 

posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate 

alınmaz. Ġnternet üzerinden baĢvurular kabul edilmez. BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer 

tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
 

Fakülte 

Bölüm/ 

Program 

Öğretim 

Üyesi Alanı 

Ek 

Açıklama 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Psikoloji 1 

Klinik Psikoloji veya Uygulamalı Psikoloji 

alanında Doktora veya Doçentlik 

derecesine sahip olmak. 

Prof. Dr. 

Psikoloji 1 
Klinik Psikoloji veya Uygulamalı Psikoloji 

alanında Doktora derecesine sahip olmak. 
Doç. Dr. 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Endüstri 

Ürünleri 

Tasarımı 

1 

Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında 

Doktora veya Doçentlik derecesine sahip 

olmak. 

Prof. Dr. 

Meslek 

Yüksekokulu 
Odyometri 1 

Kulak Burun Boğaz alanında Doçentlik 

derecesine sahip olmak. 
Doç. Dr. 
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TED Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize, ―2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu‖, ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği‖nin ilgili maddeleri, ―TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve 

Yükseltme Kriterleri‖ ve ―Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 

Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik‖ hükümlerini yerine getirmiĢ olmak 

kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim 

üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm Ģartlarını taĢıyor olmaları 

gerekmektedir. 

Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Doçent / Profesör kadrosuna baĢvuracak adayların:  

BaĢvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kiĢinin iletiĢim bilgilerini içeren bir dilekçenin 

ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir 

tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, fotoğraflı özgeçmiĢlerini  

(yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci baĢlatılmıĢ olan yayınlarını, öğretilen 

dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalıĢmalarının listesini, 

yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarıĢma ve ödül jürisi üyeliği vb... diğer 

faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kiĢinin iletiĢim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil 

belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve AraĢtırma Planlarını) 

içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini 

sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaĢımın uygulandığını 

gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir. Ġlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan 

diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması ve belgelendirilmesi 

Ģarttır.  

Erkek adayların askerliğini yapmıĢ / muaf olmaları gerekmektedir. 

BaĢvuru dosyası (2 kopya) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. BaĢvurular TED 

Üniversitesi (TEDÜ) Ġnsan Kaynakları Müdürlüğüne Ģahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile 

yapılabilir.  

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Kadrolar ile 

ilgili diğer tamamlayıcı bilgiler http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecektir. 

Duyurulur. 

 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

Ġktisadi ve 

Ġdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset 

Bilimi ve 

Uluslararası 

ĠliĢkiler 

Bölümü  

Doktor 

Öğretim 

Üyesi / 

Doçent 

1 

Adayların;  

- Siyaset Teorisi / KarĢılaĢtırmalı Siyaset / 

Siyaset Sosyolojisi alanlarında uzmanlaĢmıĢ 

olmaları, 

- Siyaset Bilimi veya Sosyoloji alanlarında 

doktora yapmıĢ olmaları ya da doktora 

çalıĢmalarını en geç Haziran 2018 tarihinde 

tamamlayacak olmaları, 

- Bağımsız araĢtırma yapabilme ve yüksek 

nitelikli Ġngilizce ders verebilme becerilerine 

sahip olmaları gerekmektedir. 
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Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

Ġktisadi ve 

Ġdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset 

Bilimi ve 

Uluslararası 

ĠliĢkiler 

Bölümü 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi / 

Doçent 

1 

Adayların;  

- Uluslararası ĠliĢkiler Kuramı / DıĢ Politika 

Analizi / Uluslararası Hukuk alanlarında 

uzmanlaĢmıĢ olmaları, 

-Uluslararası ĠliĢkiler veya Siyaset Bilimi 

alanlarında doktora yapmıĢ olmaları ya da 

doktora çalıĢmalarını en geç Haziran 2018 

tarihinde tamamlayacak olmaları, 

- Bağımsız araĢtırma yapabilme ve yüksek 

nitelikli Ġngilizce ders verebilme becerilerine 

sahip olmaları gerekmektedir. 

Eğitim 

Fakültesi 

Temel Eğitim 

Bölümü 

Okul Öncesi 

Eğitimi 

Anabilim 

Dalı  

Doktor 

Öğretim 

Üyesi / 

Doçent / 

Profesör 

1 

Adayların;  

- Doktora derecelerini ―Okul Öncesi Eğitimi‖ 

alanından almıĢ olmaları, 

- Eğitim ve araĢtırma yapabilecek ve 

yaptırabilecek düzeyde Ġngilizce bilmeleri ve 

bunu belgelemeleri gerekmektedir. 

- Doktora tezlerinde fen bilgisi eğitimi ve / 

veya matematik eğitimi konusunda çalıĢmıĢ 

olmaları tercih sebebidir. 

Eğitim 

Fakültesi 

Temel Eğitim 

Bölümü 

Okul Öncesi 

Eğitimi 

Anabilim 

Dalı  

Doçent 1 

Adayların;  

- Doktora ve doçentlik derecelerini ―Çocuk 

GeliĢimi ve Eğitimi‖ alanından almıĢ 

olmaları gerekmektedir. 

- Akademik çalıĢmalarının etkileĢimli kitap 

okuma, kardeĢ iliĢkileri ve çocuklara yabancı 

dil eğitimi alanlarında olması tercih 

sebebidir. 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim 

Bilimleri 

Bölümü 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

DanıĢmanlık 

Anabilim 

Dalı 

Doçent 1 

Adayların;  

- Doktora derecelerini ―Rehberlik ve 

Psikolojik DanıĢmanlık‖ alanından almıĢ 

olmaları gerekmektedir. 

- Doktora tezlerinde bir müdahele 

çalıĢmasının etkililiğinin test edilmesine 

yönelik çalıĢmıĢ ve araĢtırma yanında en az   

5 sene uygulama deneyimine sahip olmaları 

tercih sebebidir. 

Mimarlık 

Fakültesi 

Ġç Mimarlık 

ve Çevre 

Tasarımı 

Bölümü 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi / 

Doçent / 

Profesör 

2 

Adayların;  

- Yeni kurulan Ġç Mim. ve Çev. Tas. 

Bölümünü ve müfredatını oluĢturacak 

deneyimde olmaları, 

- Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında 

doktora yapmıĢ ya da Ġç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı alanlarında doçentlik derecesine 

sahip olarak uzmanlaĢmıĢ, yayın yapmıĢ ve 

ders vermiĢ olmaları gerekmektedir. 

 2387/1-1 



14 Mart 2018 – Sayı : 30360 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 14 Mart 2018 – Sayı : 30360 

 



14 Mart 2018 – Sayı : 30360 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 14 Mart 2018 – Sayı : 30360 

 

 



14 Mart 2018 – Sayı : 30360 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 14 Mart 2018 – Sayı : 30360 

 

 



14 Mart 2018 – Sayı : 30360 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 14 Mart 2018 – Sayı : 30360 

 



14 Mart 2018 – Sayı : 30360 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 14 Mart 2018 – Sayı : 30360 

 

 



14 Mart 2018 – Sayı : 30360 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KOCAELĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 18/04/2017 - 186  Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 18/04/2017 - 2941 Kocaeli 

Dosya No : 41.09.153 

Kocaeli ili, Dilovası ilçesi, TavĢancıl Mahallesi, 1680 nolu parsel üzerinde bulunan, 

Ġstanbul II Numaralı Koruma Kurulunun 28/07/1992 tarih ve 2907 sayılı kararı ile tescil edilen, 

Ġstanbul II Numaralı Koruma Kurulunun 03/05/1994 tarih ve 3454 sayılı kararıyla belirlenen 

TavĢancıl Kentsel Sit Alanı sınırları içinde kalan, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu'nun 19/06/2003 tarih ve 9855 sayılı kararıyla kabul edilen Koruma Amaçlı Ġmar Planı 

kapsamında yer alan yapının koruma grubunun belirlenmesinin talep edildiği Kocaeli BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığına ait 30/03/2017 tarih ve 44751-1 sayılı yazı, raportör raporu okundu ekleri 

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Kocaeli ili, Dilovası ilçesi, TavĢancıl Mahallesi, 1680 nolu parsel üzerinde bulunan, 

Ġstanbul II Numaralı Koruma Kurulunun 28/07/1992 tarih ve 2907 sayılı kararı ile tescil edilen, 

Ġstanbul II Numaralı Koruma Kurulunun 03/05/1994 tarih ve 3454 sayılı kararıyla belirlenen 

TavĢancıl Kentsel Sit Alanı sınırları içinde kalan, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu'nun 19/06/2003 tarih ve 9855 sayılı kararıyla kabul edilen Koruma Amaçlı Ġmar Planı 

kapsamında yer alan yapının koruma grubunun 05/11/1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararında 'Yapı 

Grupları' baĢlığı altında açıklanan yapı özellikleri göz önüne alınarak, 2.Grup olarak 

belirlenmesine, yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanıp Kurulumuza 

getirilmesine ve 1652, 1660, 1681 ve 1695 nolu parsellerin koruma alanı 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 

  33.01.326 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 01.02.2018 - 272   TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 01.02.2018 - 9034 ADANA 

Mersin ili, Anamur ilçesi, Anıtlı Mahallesi, mülkiyeti hazineye ait, 178 ada, 1 parselde 

tespit edilen arkeolojik alanın tesciline iliĢkin; Mersin Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

25.12.2017 gün ve 10699 sayılı yazısı, eki 05.12.2017 gün ve 1100 sayılı rapor okundu, ekleri ve 

konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Mersin ili, Anamur ilçesi, Anıtlı Mahallesi, mülkiyeti hazineye ait,178 ada, 1 parsel 

üzerinde tespit edilen ve kararımız eki haritada gösterilen ―iĢlik yerinin‖ 2863 Sayılı Yasa 

kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada görülen sit alanı sınırlarının uygun 

olduğuna karar verildi. 
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