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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
İçişleri Bakanlığından:
PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİNİN VERİLMESİ
ESAS VE USULLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patlayıcı
Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“h) Resmi veya İl Sağlık Müdürlüğünün yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık raporu ile belgelenmesi suretiyle ateşleyicilik işine engel olacak akıl
hastalığı, psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlığı bulunmamak,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan “belge aslı ve” ibaresi “belgenin aslı
veya” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (a), (d), (e) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
“Adayların T.C. kimlik numaralarını yazdıkları ve aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçe
ile ikamet ettikleri İl Valiliğine başvurmaları gerekir:”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Milli Savunma, Çevre ve Şehircilik
ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanları yürütür.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Milli Savunma, Çevre ve Şehircilik
ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanları yürütür.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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Sayfa : 2

RESMÎ GAZETE

10 Şubat 2019 – Sayı : 30682

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce anapara ve/veya
faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep
edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1/11/2006

26333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
123456789101112131415-

Tarihi

Sayısı

2/2/2007
12/11/2008
12/11/2009
30/7/2010
30/4/2013
11/7/2013
31/12/2013
25/11/2015
27/9/2016
14/12/2016
12/12/2017
7/6/2018
15/8/2018
27/11/2018
25/1/2019

26422
27052
27404
27657
28633
28704
28868
29543
29840
29918
30268
30444
30510
30608
30666

—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN
KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce anapara ve/veya
faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep
edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir.”
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/4/2013

28627

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
131/12/2013
28868
22/4/2015
29314
326/6/2015
29398
425/11/2015
29543
52/6/2016
29730
627/9/2016
29840
721/10/2017
30217
812/12/2017
30268
915/8/2018
30510
1027/11/2018
30608
1125/1/2019
30666

—— • ——

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesinde örgün ve/veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları
düzenler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer and Accumulation
System-ECTS)’ni,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: Anadolu Üniversitesine bağlı, lisansüstü eğitim-öğretim yürüten enstitülerin anabilim/anasanat dallarını,
ç) DNO: Dönem Not Ortalamasını,
d) Enstitü: Anadolu Üniversitesine bağlı, lisansüstü eğitim-öğretim yürüten enstitüleri,
e) Enstitü Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı, lisansüstü eğitim-öğretim yürüten enstitü kurulunu,
f) Enstitü Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı, lisansüstü eğitim-öğretim yürüten enstitü yönetim kurulunu,
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g) GNO: Genel Not Ortalamasını,
ğ) İntihal: Başkalarının fikirlerini, yöntemlerini, verilerini ve/veya eserlerini bilimsel
kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
h) Kılavuz: Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzunu,
ı) Müdür: Anadolu Üniversitesine bağlı, lisansüstü eğitim-öğretim yürüten enstitü müdürünü,
i) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
k) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
l) Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Başvuru ve Kabulüne İlişkin Esaslar
Lisansüstü programlara başvuru
MADDE 4 – (1) Adayın yüksek lisans programlarına başvurabilmesi için;
a) Tezli yüksek lisans başvurusu için lisans diplomasına, en az 2,00/4,00 veya Senato
tarafından eşdeğerliği kabul edilen lisans GNO’suna sahip olması; ALES’ten, başvurduğu puan
türünde en az 55 puana veya Graduate Record Examinations (GRE) sınavından veya Graduate
Management Admission Test (GMAT) sınavından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puana
sahip olması ve ilgili enstitü kurulunun belirleyeceği özel koşulları sağlaması gerekir. Güzel
Sanatlar Enstitüsüne bağlı anasanat dallarında ALES puanı aranmaz.
b) Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda ise adayın lisans diploması ile en az
2,00/4,00 veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen lisans GNO’suna sahip olması ve ilgili enstitü kurulunun belirleyeceği özel koşulları sağlaması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES puanı aranmaz.
(2) Doktora veya sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayın, lisans veya
tezli yüksek lisans diplomasına, lisans derecesiyle başvuranların en az 3,00/4,00 veya Senato
tarafından eşdeğerliği kabul edilen lisans GNO’suna; yüksek lisans derecesiyle başvuranların
en az 3,00/4,00 veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen tezli yüksek lisans GNO’suna
sahip olması, belirlenen ALES ve yabancı dil puanlarını almış olması ve ilgili enstitü kurulunun
belirleyeceği özel koşulları sağlaması gerekir. Lisans derecesi ile başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması, yüksek lisans derecesi ile başvuranların ise ALES’ten
başvurduğu programın puan türünde en az 70 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir. Adayın; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55
puan veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavından en az 55 puan ya da
ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir.
(3) Yabancı dilde eğitim yapan (bilim alanı yabancı dil olan programlar dışında) lisansüstü
programlara başvurabilmek için adayın, öğrenim göreceği yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 60 puan veya YÖKDİL sınavından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir.
(4) Tezli yüksek lisans/doktora bilim alanı yabancı dil olan bir programa başvuran adayın, programın dilinde ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 80 veya YÖKDİL sınavından en az 80 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği
kabul edilen sınavların birinden ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğer puanı alması gerekir.
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(5) Yabancı dilde eğitim yapan veya bilim alanı yabancı dil olan programlar dışındaki
doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak yabancı uyruklu adayların; ana dilleri dışında
başka bir yabancı dilden ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavında 100 üzerinden
en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden ÖSYM’nin
belirlediği eşdeğer puanı alması gerekir.
(6) Adayın başvuru başarı notu; tezli yüksek lisans programında ALES puanının %50’si,
lisans GNO’sunun %30’u ve ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden
veya YÖKDİL sınavından ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından varsa yabancı dil puanının %20’si; tezsiz yüksek lisans programında ise lisans
GNO’su; yabancı dilde öğretim yapılan tezsiz yüksek lisans programında lisans GNO’sunun
%50’si ve yabancı dil puanının %50’si; doktora programında ise ALES puanının %50’si, yüksek
lisans veya lisans GNO’sunun %30’u ve yabancı dil puanının %20’si dikkate alınarak hesaplanır.
(7) Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı anasanat dallarında adayın tezli yüksek lisans programına başvuru başarı notu; lisans GNO’sunun %40’ı ve Yetenek Sınavı sonucunun %60’ı alınarak hesaplanır. Adayın sanatta yeterlik programına başvuru başarı notu ise; lisans veya yüksek
lisans GNO’sunun %30’u, yabancı dil puanının %20’si ve Yetenek Sınavı sonucunun %50’si
alınarak hesaplanır. Yetenek Sınavında adayın başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az
60 puan alması gerekir.
(8) Hazırlık eğitimi dışında, lisans programı süresi en az 10 yarıyıl olan ve bu süreyi
başarıyla tamamlayanlar, yüksek lisans derecesine sahip sayılır.
Yabancı uyruklu/lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. vatandaşı
adaylar için lisansüstü programlara başvuru
MADDE 5 – (1) Lisans denklikleri olan yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin
tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. vatandaşı adayların lisansüstü programlara başvurusu,
4 üncü maddeye göre yapılır.
(2) Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu
adayların kayıtlarının yapılabilmesi için Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil
Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı; C1 düzeyinde olmaları ya da Üniversitede yapılan Türkçe
Yeterlik Sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekir. Eğitim dili Türkçe olan bir
programdan mezun olmuş yabancı uyruklu adaylar ile lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını
yurt dışında yapmış T.C. vatandaşı adaylar için Türkçe dil puanı koşulu aranmaz.
(3) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında yapmış T.C. vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.
Kontenjanların belirlenmesi ve duyurulması
MADDE 6 – (1) Her akademik yarıyılda; öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlara
başvuru için gerekli belgelere, başvuru takvimine ve diğer konulara, ilgili enstitü kurulunun
önerisiyle Senato tarafından karar verilir. Bu karar, Rektörlük tarafından ilan edilir.
(2) İlgili anabilim/anasanat dalının özelliğine bağlı olarak başvuru alanlarının sınırlandırılmasına ve kontenjanların alanlara göre dağılımına, ilgili enstitü kurulunun önerisiyle Senato
tarafından karar verilir.
(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların başarı sıralaması, en yüksek puandan
en düşük puana doğru yapılır ve programa kayıt olmaya hak kazanan adaylar, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.
(4) Anadolu Üniversitesi araştırma görevlileri, ilgili enstitünün başvuru koşullarını ve
başvurulan programın özel koşullarını sağlamak kaydıyla anabilim/anasanat dalı başkanlığının
onayı ile ilan edilen kontenjandan bağımsız olarak lisansüstü programlara kabul edilir.

Sayfa : 6

RESMÎ GAZETE

10 Şubat 2019 – Sayı : 30682

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri
aşağıda belirtilen adaylara; alanla ilgili eksikliklerini gidermek üzere bilimsel hazırlık programı
uygulanabilir:
a) Lisans derecesini, Üniversite dışından veya başvurduğu yüksek lisans programından
farklı alanlarda almış olan yüksek lisans adayı,
b) Lisans/yüksek lisans derecesini, Üniversite dışından veya başvurduğu doktora/sanatta
yeterlik programından farklı alanda almış olan doktora/sanatta yeterlik adayı.
(2) Bilimsel hazırlık programına, 4 üncü maddeye göre öğrenci kabul edilir.
(3) Bilimsel hazırlık programı öğrencisi, 2 yarıyıl içinde ilgili enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla en az 4, en çok 8 derslik bilimsel
hazırlık programı derslerini almak ve başarmak zorundadır. Bilimsel hazırlık programı dersleri,
lisansüstü programını tamamlamak için gerekli olan derslerin ve kredilerin yerine sayılmaz ve
GNO’ya katılmaz. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayıyla lisansüstü programda açılmış olan seçmeli derslerden, her yarıyıl en fazla
2 ders alabilir.
(4) Yüksek lisans öğrencisinin bilimsel hazırlık programında başarılı sayılabilmesi için
bu programdaki lisans düzeyinde aldığı her dersten en az DD harf notu ve 2,00 GNO’ya sahip
olması; lisansüstü düzeyde aldığı her dersten en az CC harf notu alması ve 2,00 GNO’ya sahip
olması; doktora/sanatta yeterlik programı öğrencisinin ise her dersten en az CC harf notu alması
ve 2,50 GNO’ya sahip olması gerekir. Bilimsel hazırlık programıyla ilgili devam, sınav, ders
tekrarı ve diğer esaslar için bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmeksizin, en çok 2 yarıyıldır. Bu süre, Senato tarafından belirlenmiş olan haklı ve geçerli nedenler dışında uzatılamaz. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.
(6) Bilimsel hazırlık programını beşinci fıkrada belirtilen sürede başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyen aday, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu
görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla lisansüstü programlarda açılan derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
(2) Öğrencinin özel öğrenci olarak kabul edilebilmesi için; Senato tarafından belirlenen
son sınıf öğrencisi tanımına uygun lisans öğrencisi olduğunu belgelemesi veya lisans mezuniyet
belgesine sahip olması gerekir. Özel öğrenci kabulünde GNO koşulu aranmaz. Öğrenci, her
yarıyıl kayıt döneminde katkı payını ve/veya öğrenim ücretini yatırarak kayıt yaptırmak zorundadır.
(3) Özel öğrenci için ayrıca ders açılmaz ve özel öğrenci herhangi bir lisans programından ders alamaz; seminer, uzmanlık alan derslerini ve tez derslerini de alamaz.
(4) Özel öğrencilik statüsü, 2 yarıyıldan fazla süremez; bu statüde ders alan öğrenci,
öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenci, bir yarıyılda en fazla 2 derse kayıt yaptırabilir. Özel öğrenci, öğrencilik hakları dışında bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.
(5) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, aldığı dersleri veya başarı durumunu
gösteren Not Durum Belgesi düzenlenir.
(6) Özel öğrenci, lisansüstü öğrencilik statüsü kazanması durumunda; özel öğrenci statüsündeyken başardığı lisansüstü dersten/derslerden ders transfer talebinde bulunabilir. Talep,
ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla
karara bağlanır. Transfer edilen dersin/derslerin toplam kredisi, ilgili programın mezuniyet koşulu için gerekli olan AKTS kredisinin yarısını geçemez.
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Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Üniversitenin lisansüstü programları arasında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin ilgili lisansüstü programına yatay
geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencinin en az bir yarıyılını tamamlamış, bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz
tamamlamamış, disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı
yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış ve ilgili enstitünün asgari
başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir. Yatay geçiş talebinde bulunan ancak transkriptlerinde CD, DC, DD, FF, DZ veya YZ harf notu olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye
alınmaz.
(2) Yüksek lisans düzeyinde yatay geçiş başvurusu için öğrencinin 4,00 üzerinden en
az 3,00 GNO’ya veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen GNO’ya sahip olması gerekir.
Doktora/sanatta yeterlik düzeyinde ise 4,00 üzerinden en az 3,20 GNO’ya veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen GNO’ya sahip olması ve CC harf notunun altında harf notunun
olmaması gerekir. Ayrıca yatay geçiş için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu
görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı gerekir.
(3) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre,
geçtiği programın program süresinden sayılır.
(4) Öğrencinin önceden almış olduğu derslere ait kredi ve not transfer talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
(5) Öğrencinin; tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay
geçiş yapabilmesi için tezsiz yüksek lisans programına kaydolduğu yarıyıldaki tezli yüksek lisans programına kabul edilen en düşük başarı puanlı öğrencinin puanı kadar puanı olması gerekir. Ancak söz konusu yarıyılda ilgili tezli yüksek lisans programına öğrenci alınmamışsa
programa en son öğrenci alınan yarıyıldaki en düşük başarı puanı dikkate alınır.
Kredi ve not transferleri
MADDE 10 – (1) Öğrencinin, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında başarmış olduğu dersi/dersleri için Üniversiteye kesin kayıt sırasındaki kredi ve not transferi talepleri, öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak
üzere ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır.
(2) Not ve kredi transferi yapılacak dersin, eşit veya daha yüksek AKTS kredisine sahip
olması koşulu aranır.
(3) Sertifika programları kapsamında alınan derslerin, ders transferi yapılmaz.
Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma ve ders transferi
MADDE 11 – (1) Öğrencinin Üniversitede öğrenimi sırasında diğer yükseköğretim kurumlarından ders almasına ve bu dersler ile notlarının transferine, ilgili enstitü yönetim kurulu
karar verir.
Notların dönüştürülmesi
MADDE 12 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların dönüştürülmesine ilişkin esaslar, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt, Kayıt Yenileme ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 13 – (1) Bir lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan adayın kesin kaydı,
akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrencinin danışmanı, tez danışmanı atanana kadar anabilim/anasanat dalı veya program başkanıdır.
(2) Öğrenci, her yarıyıl başında kaydını yenilemek zorundadır. Kayıt yenilenmeyen dönemler azami öğrenim süresinden sayılır. Öğrenci, kaydını yenilemediği dönemde öğrencilik
haklarından yararlanamaz.
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(3) Tezsiz yüksek lisans programları dışında, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz.
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 14 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, dönem sonu sınavlarıyla birlikte her biri 16
haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarını kapsar.
(2) Akademik takvim Senato tarafından belirlenir.
(3) Bir yarıyılda hangi derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim elemanları tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitü kurulunun önerileriyle Senato tarafından belirlenir.
(4) Bazı programlar ve dersler, uzaktan eğitim-öğretim teknikleri kullanılarak ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülebilir.
Devam zorunluluğu
MADDE 15 – (1) Örgün programlarda teorik ve uygulamalı derslere devam zorunluluğu en az %70’tir. Uygulamalara devam esasları, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Bir dersten Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerden kaynaklı olsa dahi devam
koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenci, o dersin dönem
sonu sınavına giremez. Ancak enstitü yönetim kurulu tarafından Üniversiteyi veya Türkiye’yi
temsilen görevlendirilen bir öğrenci, Rektörlük onayından sonra bu süreler içinde izinli sayılır.
(2) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslere devam koşulları, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.
Öğrenim haklarının saklı tutulması
MADDE 16 – (1) Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerden birine dayalı olarak öğrencinin, öğrencilik hakları saklı tutulabilir. Öğrenci mazeretini belirten belgeleri
ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eder ve talep, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrencinin saklı tutulan öğrenim süresi, bu Yönetmelikte belirlenen azami öğrenim süresinden sayılmaz.
Kayıt silme talebi
MADDE 17 – (1) Öğrencinin yazılı istekte bulunması durumunda, enstitü yönetim kurulunun onayıyla kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilir.
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 18 – (1) Her ders için yazılı olarak en az 1 dönem içi sınavı ve dönem sonu
sınavı yapılır. Bununla birlikte uygulamalı dersler için sadece dönem sonu sınavı yapılabilir.
Enstitü yönetim kurulu, sınavın/sınavların sözlü veya pratik çalışma olarak yapılmasına karar
verebilir. Herhangi bir yarıyıl sonunda, lisansüstü programlardaki derslerde CC’nin altı ve YZ
harf notu; yüksek lisans öğrencisinin bilimsel hazırlık programında lisans düzeyinde aldığı
derslerden FF ve YZ harf notu; doktora/sanatta yeterlik programından ve bilimsel hazırlık programından ders alan doktora öğrencisinin aldığı derslerden CC’nin altı ve YZ harf notu alanlar
ile dönem sonu sınavına girme koşulunu sağladığı hâlde sınava girmeyen öğrencilere her ders
için bütünleme sınav hakkı verilir. Laboratuvar, uygulama, atölye ve stüdyo dersleriyle dönem
içi projeler, seminer, yeterlik, tez önerisi, tez, uzmanlık alan dersi, bitirme projeleri gibi dönem
içinde yapılan uygulamalara/çalışmalara göre dönem sonu sınav notu verilen dersler için bütünleme sınavı yapılmaz. Başarı notu; dönem içi ve dönem sonu notlarıyla notların yüzdelik
bilgileri dikkate alınarak hesaplanır. Bütünleme sınavı olması durumunda ise başarı notu hesaplanırken dönem sonu sınavı yerine bütünleme sınav notu değerlendirmeye alınır. Bütünleme
sınavı sonunda oluşan harf notu için de dönem sonu sınavı sonucuna göre belirlenen harf notu
aralıkları kullanılır. Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
(2) Sınav tarihleri, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve sınavlardan önce öğrencilere ilan edilir.
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(3) Öğrencinin, bir dersin dönem sonu sınavına girebilmesi için devam koşulunu yerine
getirmesi gerekir.
(4) Öğrencinin her bir dersten başarısı, dönem içi notuyla/notlarıyla dönem sonu sınav
notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi notları; ara sınav notu/notları ve/veya
ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.
(5) Bütünleme sınav hakkı verilmeyen dönem sonu ve dönem içinde yapılan ara
sınavdan/sınavlardan herhangi birine Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerden
biri nedeniyle katılamayan öğrenciye ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı
verilir. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenci, sınavların sona erdiği tarihi izleyen 3 işgünü
içinde mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile kayıtlı olduğu enstitü müdürlüğüne başvurmak zorundadır. Bütünleme sınavı yapılan derslerde; her ne sebeple olursa olsun
dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.
(6) Dersten sorumlu öğretim elemanı, sınav notlarını öğrenci bilişim sisteminde onayladıktan sonraki 5 işgünü içinde sınav evrakını ilgili enstitü öğrenci işleri birimine teslim eder.
Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az 2 yıl süreyle saklanır.
(7) Sınavlar; kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk
düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya
farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.
Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi,
sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin
sağlanmasına ilişkin hususlar ilgili enstitü kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir.
Başarı değerlendirmesi
MADDE 19 – (1) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, AKTS kredi
değerleri ve varsa bir dersin alınabilmesi için önceden alınıp başarılması gereken dersler veya
önkoşullar ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
(2) Dönem içi ve dönem sonu sınavları, ödev, uygulama ve benzeri değerlendirmelerin
türü ile yüzdelikleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki haftası içinde öğrenci bilişim sistemi veri tabanına girilerek internet üzerinden dersin tanıtım sayfasında öğrencilere duyurulur.
(3) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı; %30’dan az, %70’ten fazla
olamaz. Sadece dönem sonu sınavı yapılan uygulamalı derslerde, dönem sonu sınavının başarı
notuna katkısı %100’dür. Uzaktan tezsiz yüksek lisans programlarında yapılan değerlendirmeler için Üniversitenin “Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Usul ve Esasları”
uygulanır.
(4) Öğrencinin ders başarısı, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz
önüne alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından harf notuyla belirlenir.
(5) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayılar şunlardır:
Harf Notu
Katsayısı
AA
4,00
AB
3,70
BA
3,30
BB
3,00
BC
2,70
CB
2,30
CC
2,00
CD
1,70
DC
1,30
DD
1,00
FF
0,00
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(6) Bu harf notlarına ek olarak; aşağıdaki harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir:
a) DZ (Devamsız) harf notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrenciye verilir. Bu öğrenci, dönem sonu sınavına giremez. DZ harf notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.
b) EK (Eksik) harf notu; dersin gereklerini zamanında yerine getiremeyen öğrenciye
verilir. EK harf notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar Not Durum Belgesinde gösterilir.
Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönem başlamadan önce tamamlamak zorundadır.
Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrencinin EK harf notu, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla o dersin harf notu aralıklarına göre yeni bir harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin
eksiğini tamamlamaması durumunda ise EK harf notu, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla
FF veya YZ harf notuna dönüştürülür. EK harf notu, dönem projesi, seminer, yeterlik, tez önerisi, tez ve uzmanlık alan dersleri için kullanılmaz.
c) KL (Kaldırıldı) harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.
ç) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) harf notları; ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senatonun
onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilmesi için
kullanılır. Başarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.
(7) Öğrenci; danışmanının onayını almak koşuluyla ilgili dönemin ekle/sil haftası içinde
ders değiştirebilir, ders bırakabilir veya yeni derse/derslere kaydolabilir.
Not ortalamaları
MADDE 20 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda DNO ve GNO ile
belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan
notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine
bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o
zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. Not ortalamaları
virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.
(2) Herhangi bir yükseköğretim programına devam ederken program değiştiren öğrencinin GNO’su; önceki programında aldığı ve intibakı yapılan derslerin harf notları ile devam
etmekte olduğu programda aldığı derslerin harf notları dikkate alınarak hesaplanır.
(3) Zorunlu derslerden harf notu CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ olan öğrenci, bu dersleri
tekrar almak zorundadır. Seçmeli bir dersten CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notlarından
birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir.
(4) GNO hesaplanırken başarısızlıktan dolayı tekrar edilen veya başarılı olunup
GNO’yu yükseltmek amacıyla tekrar alınan zorunlu bir dersin en son kredisi ve harf notu; seçmeli bir dersin tekrarı veya o dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin kredisi ve harf notu esas alınır.
(5) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her dönemin sonunda GNO’sunun yüksek lisans programları için en az 2,50; doktora/sanatta yeterlik programları için ise en az 3,00 olması
gerekir. Yaz okulundan ders alınması durumunda GNO, derslerin yaz okulunda oluşan harf
notları da dikkate alınarak hesaplanır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 21 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz; sadece maddi hata nedeniyle sınav sonuçlarının Üniversitenin öğrenci bilişim sisteminde ilanını izleyen 5 işgünü içinde ilgili enstitü
müdürlüğüne bir dilekçeyle yapılır. İtirazlar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından yapılan
incelemeden sonra karara bağlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Tezli yüksek lisans programında ders yükü
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve seminer dersi ile 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla
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uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması YT veya YZ harf notuyla değerlendirilir. Bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz. Öğrenci, seminer dersini tez danışmanından, ikinci yarıyıldan itibaren alabilir. Tez danışmanının tüm öğrencileri, aynı seminer dersine kayıt yaptırır. Seminer dersinin konusu tez
danışmanı tarafından belirlenir, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir. Seminer konusu, ilân edildikten sonra değiştirilemez. Seminer dersinde başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, tez danışmanının uygun görmesi ve enstitü müdürlüğünün onayıyla
seminer konusu değiştirilebilir.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok 2 tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan derslerden en fazla 2 ders alınabilir.
(3) Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az
bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.
Süre
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre
hâriç kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 4 yarıyıl olup program en çok 6 yarıyılda tamamlanır.
(2) 4 yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notu aldığı ders/dersler
bulunan veya 2,50 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(3) Tezli yüksek lisans programının azami süresi 6 yarıyıldır. Azami süre içinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(4) Öğrenci, tezli yüksek lisans programının mezuniyet koşullarını yerine getirdiği takdirde bu süreden önce de mezun olabilir.
(5) Tezli yüksek lisans öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden
YT, CC veya bunun üzerinde bir harf notu alması ve en az 2,50 GNO’yu sağlaması gerekir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programında; enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin yazılı görüşünü alarak Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin
danışmanıyla birlikte belirlediği tez konusunu ve başlığını da ikinci yarıyılın sonuna kadar
ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda
danışmanın önerisiyle ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından ikinci danışman Üniversite içinden veya Üniversite dışından atanabilir. İkinci tez danışmanının, en az doktora/sanatta yeterlik
derecesine sahip olması gerekir.
(2) Üniversite kadrosunda, belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından
başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.
(3) Öğrenci, tez ve uzmanlık alan dersine 3 üncü yarıyıldan itibaren kayıt yaptırmak
zorundadır.
(4) Uzmanlık alan dersi; öğrenci sayısına bakılmaksızın her yarıyıl tüm tez aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri için danışman öğretim üyesi tarafından haftada 3 saat verilmek
üzere açılır.
(5) Uzmanlık alan dersi; ilgili öğrencinin tez konusunun belirlendiği tarihi izleyen yarıyıldan itibaren açılır, öğrencinin tez savunma sınavının yapıldığı ve başarılı olduğu tarihe kadar yıl boyunca devam eder.
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Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencisi, Kılavuzda yer alan kurallara
göre yazdığı tezini, güz döneminde akademik takvimde belirtilen bütünleme sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar; bahar döneminde ise akademik takvimde belirtilen yaz
okulu sonu sınavları harf notlarının tesliminin son tarihine kadar jüri önünde sözlü olarak savunur. Sanat çalışması yapan öğrenci ise sanatsal çalışmasını ve Kılavuzda yer alan kurallara
göre hazırladığı tezini güz döneminde akademik takvimde belirtilen bütünleme sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar; bahar döneminde ise akademik takvimde belirtilen yaz
okulu sonu sınavları harf notlarının tesliminin son tarihine kadar jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini, tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı; tezin, Kılavuzdaki yazım kurallarına uygunluğunu inceler. Danışman; tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezi, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
(3) Yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerileriyle enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere 3 veya
5 asıl ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşur. Her iki durumda da yedek jüri üyelerinden biri,
kurum dışından olmak zorundadır. Jürinin 3 asıl ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı, jüri üyesi olamaz. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve
gerekçeli olarak enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılmadığında, bu
eksiklik yedeklerden tamamlanır.
(4) Enstitü tarafından alınan söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ve
tez, tez danışmanına ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde intihal olasılığının belirlenmesi durumunda tez, jürinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
(5) Jüri üyeleri; söz konusu tezin, belge ve malzemelerinin kendilerine teslim edildiği
tarihten itibaren en geç 1 ay içinde belirlenmiş gün ve saatte toplanarak öğrenciyi tez savunma
sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir.
(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri; adaya ve dinleyicilere kapalı
olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul eder, reddeder veya düzeltme kararı verir. Savunma
sınavının sonucu, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen 3 gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir.
(7) Yüksek lisans tezi kabul edilen öğrenci, başarılı olarak değerlendirilir.
(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(9) Yüksek lisans tezi için düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç 3 ay içinde gerekli
düzeltmeleri yaparak tezi, danışmanına tekrar sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşüyle birlikte tez, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne
teslim edilir.
(10) Öğrenci, düzelttiği tezini beşinci fıkrada belirtilen usulde aynı jüri önünde en geç
3 ay içinde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunan ve tezi kabul edilmeyen
öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(11) Tez, öğrenim görülen lisansüstü program dilinde yazılır ancak öğrencinin talebi,
danışmanın uygunluk görüşü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitü yönetim
kurulunun onayıyla öğretim dili Türkçe olan lisansüstü program öğrencisi; tezini, İngilizce de
yazabilir.
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Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 26 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için diğer koşulları da
sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az 6 kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden Kılavuza uygun
bulunan yüksek lisans öğrencisine; tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu,
teslim süresini en fazla 1 ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci; koşulları
yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami
süresinin dolması durumunda programdan ilişiği kesilir.
(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış
adı bulunur.
(3) Tezli yüksek lisans programında; tezin jüri tarafından imzalanmış nüshasının enstitüye teslim edildiği tarih, mezuniyet tarihidir.
(4) Yüksek lisans tezinin bir kopyası tezin tesliminden itibaren 3 ay içinde elektronik
ortamda, enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.
(5) Tezli yüksek lisans programındaki tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması durumunda, reddedilen tezinin enstitü yönetim kurulu tarafından dönem projesi olarak kabul edilmesi ve en az 60 AKTS kredilik 10 dersi almış ve başarmış olması koşuluyla kendisine tezsiz
yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu
kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için 1 yarıyıl ek öğrenim süresi
verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci; dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda, dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor
vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup YT harf notuyla veya YZ harf notuyla
değerlendirilir. Bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz.
(2) Öğrencinin örgün tezsiz yüksek lisans programında alacağı derslerden en çok üçü,
lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Danışman atanması
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesi dersinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en
geç birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir ve bu öneri, enstitü yönetim kurulu
onayıyla kesinleşir.
Süre
MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 2 yarıyıl olup
en çok 3 yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; aldığı
derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not almış olması, en az 2,50 GNO’yu sağlamış olması ve dönem projesi dersinden YT notu alarak şekil yönünden Anadolu Üniversitesi Tezsiz
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Yüksek Lisans Dönem Projesi Yazım Kılavuzuna uygun yazılmış ve danışmanı tarafından
onaylanmış ciltli 2 kopya dönem projesini akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar enstitü müdürlüğüne teslim etmiş olması gerekir.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 30 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan 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 programından, tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak
isteyen öğrenci; tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını ve yatay geçiş koşullarını
sağlayarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans
programındaki derslerin yerine sayılabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Doktora/Sanatta Yeterlik Programı
Doktora/sanatta yeterlik programının amacı ve ders yükü
MADDE 31 – (1) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme,
yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesine sahip öğrenci için toplam 60 AKTS
kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı ile 180 AKTS
kredisinden az olmamak koşuluyla tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.
Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için ise toplam 120 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla en az 14 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı ile 180 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesine sahip öğrenci için toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, uygulamalar, 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve tez ile birlikte sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatsal çalışmalardan
oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için ise en az 120 AKTS kredilik 14 ders ve
uygulamalar ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve tez ile
birlikte sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatsal çalışmalardan oluşur.
(3) Doktora/sanatta yeterlik programında bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz.
(4) Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az
1 dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.
(5) Doktora öğrencisi seminer dersini, doktora tez danışmanından ikinci yarıyıldan itibaren alır. Doktora tez danışmanının tüm öğrencileri aynı seminer dersine kayıt yaptırır. Seminer dersinin konusu doktora tez danışmanı tarafından belirlenir, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir. Seminer konusu
enstitü tarafından ilan edildikten sonra değiştirilemez. Seminer dersinde başarısız bulunan öğrenci, bir sonraki yarıyılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, doktora tez danışmanının uygun görmesi ve enstitü müdürlüğünün onayıyla seminer konusu değiştirilebilir.
(6) Doktora/sanatta yeterlik programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci en fazla 2, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenci ise en fazla 4 ders alabilir.
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(7) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora/sanatta yeterlik kredilerine sayılmaz. Ancak
yüksek lisans düzeyinden daha önceden alınmamış olması koşuluyla (Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren ders veya bilim etiği dersi hariç) en fazla
2 ders alınabilir.
(8) Doktora/sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Süre
MADDE 32 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programının süresiyle ilgili esaslar şunlardır:
a) Doktora/sanatta yeterlik programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek
lisans derecesiyle kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 yarıyıl olup
azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilenler için 10 yarıyıl olup azami
tamamlama süresi 14 yarıyıldır.
b) Doktora/sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için 4 yarıyıl, lisans derecesiyle
kabul edilenler için 6 yarıyıldır. Bu süreler sonunda öğretim planında yer alan AKTS kredili
derslerini ve seminer dersini (sadece doktora programı öğrencileri) başarıyla tamamlayamayan
veya CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notu aldığı dersi/dersleri bulunan veya 3,00 GNO’yu
sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
c) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, doktora yeterlik sınavında başarılı olan ve
doktora tez önerisi kabul edilen veya sanatta yeterlik kredili ders/uygulamalarından başarılı
olan ancak doktora/sanatta yeterlik tez çalışmasını ve sanatta yeterlik için gerekli olan özgün
çalışmalarını (a) bendinde belirtilen 12 veya 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
(en az 60 AKTS kredilik 10 dersi ve dönem projesini başarıyla tamamlaması koşuluyla) ve/veya
azami süresi içinde doktora tez çalışmasını tamamlayamayan veya doktora tez savunma sınavında başarılı olamayan öğrenciye; talepte bulunması durumunda, reddedilen doktora tezinin
enstitü yönetim kurulu tarafından dönem projesi olarak kabul edilmesi koşuluyla tezsiz yüksek
lisans diploması verilir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvurmuş ve sanatta
yeterlik tezi reddedilmiş öğrenciye ise talepte bulunması durumunda, enstitü yönetim kurulu
tarafından reddedilen tezinin dönem projesi olarak kabul edilmesi ve en az 60 AKTS kredilik
10 dersi almış olması koşuluyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
d) Öğrenci, doktora/sanatta yeterlik programının mezuniyet koşullarını yerine getirdiği
takdirde, programın süresinden önce de mezun olabilir.
e) Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden
YT, CC veya bunun üzerinde bir harf notu alması ve en az 3,00 GNO’yu sağlaması gerekir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 33 ‒ (1) Doktora/sanatta yeterlik programında; enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin yazılı görüşünü alarak Üniversite kadrosunda bulunan
öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanını, doktora programı için birinci yarıyılın sonuna
kadar, sanatta yeterlik programı için ise ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez
danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. Eczacılık Fakültesinin anabilim dalları hâriç bir öğretim üyesinin doktora/sanatta yeterlik programında tez danışmanı
olarak atanabilmesi için en az bir yüksek lisans tezini yönetmiş ve başarıyla tamamlatmış olması gerekir.
(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda tez danışmanının önerisiyle ikinci danışman, Üniversite içinden veya Üniversite dışından atanabilir.
İkinci tez danışmanının, en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir.
(3) Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.
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(4) Doktora programındaki veya tüm derslerini başarıyla tamamlayan sanatta yeterlik
programındaki bir öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği doktora/sanatta yeterlik tez konusu ve tez başlığı; doktora öğrencisi için doktora yeterlik sınavından sonra en geç 1 ay içinde,
sanatta yeterlik öğrencisi için ise derslerini tamamladıktan sonra en geç 1 ay içinde
anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye önerilir. Doktora/sanatta yeterlik
tez konusu ve tez başlığı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir.
(5) Uzmanlık alan dersi, öğrencinin tez konusu ve tez başlığının ilgili enstitü yönetim
kurulu tarafından onaylandığı tarihi izleyen yarıyıldan itibaren açılır; doktora tez savunma/sanatta yeterlik sınavının yapıldığı ve başarılı olunduğu tarihe kadar yıl boyunca devam eder.
(6) Uzmanlık alan dersi; öğrenci sayısına bakılmaksızın her yarıyıl tüm tez aşamasındaki doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için danışman öğretim üyesi tarafından haftada 5 saat
verilmek üzere açılır.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 34 – (1) Doktora yeterlik sınavı, akademik takvimde belirtilen dönem sonu
sınavlarının yapıldığı tarihler arasında yapılır. Öğrenci bir yarıyılda 1 kez olmak üzere yılda
en fazla 2 kez doktora yeterlik sınavına girer.
(2) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci derslerini başarıyla tamamladığı andan itibaren ve en geç 5 inci yarıyılın; lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci ise
en geç 7 nci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(3) Doktora yeterlik sınavı; ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen,
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve 3 yıl süreyle görev yapan 5 kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora Yeterlik Komitesi; farklı alanlar
için sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturur. Sınav
jürisi en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, danışman dâhil 5 asıl ve
2 yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak enstitüye beyan ettiğinde
veya beyan etmeksizin sınava katılamadığında bu eksiklik yedeklerden tamamlanır.
(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Sınav, yazılı
sınavın katkısı %50 ve sözlü sınavın katkısı %50 olacak şekilde yeterlik sınav jürisi tarafından
değerlendirilir. Öğrencinin başarılı olması için yazılı sınavdan da sözlü sınavdan da 100 puan
üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Yazılı sınavda başarısız olan öğrenci için sözlü sınav
yapılmaz. Yeterlik sınavının sözlü bölümü; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanı dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir. Jüri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar
verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından, yeterlik sınavını izleyen 3 gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya
sözlü sınavdan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin
doktora programıyla ilişiği kesilir.
(6) Doktora yeterlik sınavı jürisi; doktora yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders
yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan
ders/dersler almasını isteyebilir. Bu durumdaki öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla
belirlenecek dersleri almak ve başarmak zorundadır.
(7) Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş ve en az 7 dersini başarıyla
tamamlamış öğrenci, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayıyla tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencinin doktora
programında başarmış olduğu dersler, geçiş yaptığı yüksek lisans programında sayılabilir. Gerektiğinde öğrencinin ek ders/dersler alması da istenebilir. Öğrencinin önceki programında geçirdiği süre; geçtiği programın, program süresinden sayılır.
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Doktora Tez İzleme Komitesi
MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili enstitü
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla 1 ay içinde Doktora Tez
İzleme Komitesi oluşturulur.
(2) Doktora tez izleme komitesi 3 öğretim üyesinden oluşur. Doktora Tez İzleme Komitesinde; tez danışmanı ile enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer öğretim üyesi yer
alır. Anabilim dalı dışından yer alacak üye, tez konusuna en yakın olmak üzere farklı bir anabilim dalından seçilir. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı oy hakkı
olmaksızın Komite toplantılarına katılabilir.
(3) Doktora Tez İzleme Komitesinin oluşturulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.
Doktora tez önerisi savunması
MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; yazılı tez
önerisini izleyen yarıyıldaki dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar, sözlü savunmasından en az 15 gün önce Doktora Tez İzleme Komitesi üyelerine ulaştırır. Öğrenci bu öneriyi, Komite önünde sözlü olarak savunur.
(2) Doktora Tez İzleme Komitesi; öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltme
yapılmasına veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için 1 ay süre verilir. Komitenin
kararı ve yazılı tez önerisi, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından tez önerisi savunmasını
izleyen 3 gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Doktora tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve/veya tez konusu
seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Doktora Tez İzleme Komitesi atanabilir.
Programa aynı tez danışmanıyla devam etmek isteyen öğrenci 3 ay içinde; tez danışmanı ve
tez konusunu değiştiren öğrenci ise 6 ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Doktora
tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin, programdan ilişiği kesilir.
(4) Doktora tez önerisi kabul edilen öğrenci için Doktora Tez İzleme Komitesi, her dönem akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar ilgili
dönem içinde 1 kez olmak koşuluyla bir eğitim öğretim yılında 2 kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az 1 ay önce Komite üyelerine yazılı rapor sunar; bu raporu, Doktora Tez İzleme
Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Ancak yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde ya da en az 3 ay görevli olarak yurt dışındaki eğitim/araştırma kurumlarında olan öğrenci,
savunmasını video konferans yöntemiyle yapabilir. Bu raporda, o dönemde yapılan çalışmaların
özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin rapor dönemindeki
tez çalışması, Komite tarafından başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Bu sonuca göre tez
izleme raporuna, danışman tarafından Yeterli (YT)/Yetersiz (YZ) harf notu verilir. Tezin o dönemki izleme sürecinden başarısız bulunan öğrenci için Komite tarafından gerekçeli rapor hazırlanır. Komite tarafından üst üste 2 kez veya aralıklı olarak 3 kez başarısız bulunan öğrencinin
programdan ilişiği kesilir.
(5) Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden biri olmaksızın doktora
tez önerisi savunmasına birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci, doktora tez önerisi
vermiş olsa dahi başarısız sayılır.
Doktora tezinin/sanatta yeterlik tezinin ve çalışmasının sonuçlanması
MADDE 37 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programı öğrencisi, Kılavuzda yer alan kurallara uygun olarak yazdığı tezini, güz döneminde akademik takvimde belirtilen bütünleme
sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar; bahar döneminde ise akademik takvimde
belirtilen yaz okulu sonu sınavları harf notlarının tesliminin son tarihine kadar jüri önünde
sözlü olarak savunur. Sanatta yeterlik programı öğrencisi, tezi ile birlikte özgün çalışmasını da
jüri önünde sözlü olarak savunur.
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(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini, tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı; tezin, Kılavuzdaki yazım kurallarına uygunluğunu inceler. Danışman; tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı
aracılığıyla enstitüye gönderir.
(3) Öğrencinin doktora tezini savunabilmesi için en az 3 tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
(4) Doktora/sanatta yeterlik tez savunma sınavı jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerileriyle enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. Jüri,
doktora programı için 3’ü öğrencinin Doktora Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri
olmak üzere 5 asıl ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşur. Sanatta yeterlik programı öğrencisi
için de jüri, 5 asıl ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşur. Üyelerden en az 2’sinin başka bir yükseköğretim kurumundan olması zorunludur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride
yer alabilir. Yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır. Asıl jüri üyesi görev
yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılamadığı durumda, bu eksiklik yedeklerden tamamlanır.
(5) Enstitü tarafından alınan söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ve
tez, tez danışmanına ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde intihal olasılığının belirlenmesi durumunda tez, jürinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay
içinde belirlenmiş gün ve saatte toplanarak öğrenciyi sınava alır. Doktora programında sınav;
tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sanatta yeterlik
ise; özgün çalışmaların sergilenmesi/sunulması, sanatsal çalışmaya ait soru-cevap bölümü ve
tezin savunulmasından oluşur. Doktora/sanatta yeterlik programında sınav veya sanatta yeterlik;
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı olan dinleyicilerin katılımına açık
gerçekleştirilir.
(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri; öğrenciye ve dinleyicilere kapalı olarak doktora tezi/sanatta yeterlik tezi ve çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme
kararı verir. Savunma sınavı sonucu, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez
sınavını izleyen 3 gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(8) Doktora tezi/sanatta yeterlik tezi ve çalışması kabul edilen öğrenci başarılı olarak
değerlendirilir.
(9) Doktora tezi/sanatta yeterlik tezi ve çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(10) Düzeltme kararı verilen doktora tezi/sanatta yeterlik tezi ve çalışması için öğrenci,
gerekli düzeltmeleri yaparak doktora tezini/sanatta yeterlik tezini ve çalışmasını tekrar danışmanına sunar. Danışmanın doktora tezinin/sanatta yeterlik tezinin ve çalışmasının savunulabilir
olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez/sanatta yeterlik tezi ve çalışması, anabilim/anasanat dalı
başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim edilir. Öğrenci, en geç 6 ay içinde düzelttiği doktora tezini/sanatta yeterlik tezini ve çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunan ve doktora tezi/sanatta yeterlik tezi ve çalışması kabul edilmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(11) Doktora tezinde/sanatta yeterlik tezinde ve çalışmasında başarılı olamayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş
olması kaydıyla talepte bulunması durumunda enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek
lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için 1 yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu
sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
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(12) Tez, öğrenim görülen lisansüstü program dilinde yazılır ancak öğrencinin talebi,
danışmanın uygunluk görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve ilgili enstitü yönetim
kurulunun onayıyla öğretim dili Türkçe olan lisansüstü program öğrencisi; tezini, İngilizce de
yazabilir.
Doktora/sanatta yeterlik diploması
MADDE 38 – (1) Doktora tezi/sanatta yeterlik tezi ve çalışması kabul edilen öğrenci;
tezini, tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı; tezin, Kılavuz koşullarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile 8 kopyasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
(2) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora/sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş 8 kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden Kılavuza uygun bulunan öğrenciye;
doktora/sanatta yeterlik diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu tez 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
durumunda programdan ilişiği kesilir.
(3) Doktora/sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(4) Doktora/sanatta yeterlik programında; tezin jüri tarafından imzalanmış nüshasının
enstitüye teslim edildiği tarih, mezuniyet tarihidir.
(5) Doktora/sanatta yeterlik tezinin bir kopyası tezin tesliminden itibaren 3 ay içinde
elektronik ortamda, ilgili enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İzinler
MADDE 39 – (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 ve
105 inci maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile aynı Kanun uyarınca doğum
nedeniyle kadın öğrenciye verilen ücretsiz izin ve muvazzaf askerlikte geçen süreler, azamî
öğrenim süresine eklenir.
Disiplin işlemleri
MADDE 40 – (1) Disiplin işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42 – (1) 28/8/2016 tarihli ve 29815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Öğrencilerin ders ve tez dönemi için belirlenen azami süreler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar. Lisansüstü eğitimin çeşitli
aşamalarında bulunan öğrencilerin süre açısından intibakları, ilgili enstitüler tarafından yapılır.
(2) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan
öğrenciler hakkında 13 üncü maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.
(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ
Tarım ve Orman Bakanlığından:
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI
DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/11)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, hayvan refahının, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik
ile güvenilir ürün arzının sağlanması için su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları
yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesi ile Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarından alınmış İyi Tarım
Uygulamaları Sertifikasına sahip, Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları desteğine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu
maddesi ile 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
ç) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,
d) İyi tarım uygulamaları: İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre yapılan tarımsal faaliyeti,
e) İTU: İyi tarım uygulamalarını,
f) İTUB: Bakanlık il müdürlüklerinde kurulmuş olan iyi tarım uygulamaları birimlerini,
g) İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası: Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından bütün kontrol
yöntemlerinin uygulanması sonucu üretilen ürünün İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğe uygun olduğunu gösteren belgeyi,
ğ) İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik: 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliği,
h) Üretim yılı: Su ürünleri yetiştiriciliğinde ürünün hasat edildiği yılı,
ı) Satış belgesi: Yetiştirilen balıkların hasat edilerek satışının yapıldığını gösteren satış
faturasının aslı, ikinci sureti veya e-fatura, perakende satış fişi veya müstahsil makbuzunu,
i) Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı: EK-7’de yer alan, hasadını yaptığı ürünü kendi
işleme tesisinde işleyecek olan veya kendine ait başka bir tesiste canlı olarak büyütmeye devam
edecek olan işletmeler için düzenlenecek tutanağı,
j) Su ürünleri yetiştiriciliği: Su ürünlerinin entansif olarak yetiştirilmesini,
k) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,
l) SÜİTUD: Su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları desteğini,
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m) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç Bakanlıkça su ürünleri üretim
faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen ve su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerini İyi Tarım
Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapan gerçek veya tüzel kişileri,
n) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,
o) Tesis (proje) kapasitesi: Yetiştiricilik belgesinde belirtilmiş üretim miktarını,
ö) Yetkilendirilmiş kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş tüzel kişileri,
p) Yetiştiricilik işletmesi: Bakanlıktan onay alınarak su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı yerleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Desteklemeye İlişkin Esaslar
Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 5 – (1) Su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları destekleme çalışmaları BÜGEM ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.
(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, su ürünleri yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun üretim yapan su ürünleri yetiştiricileri için kontrolü
yapılmış ürünün sertifikasını düzenlemekten ve destekleme döneminde başvuruda bulunan yetiştiriciler için EK-4’te yer alan İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Sertifika Ekini
düzenlemekten sorumludur.
Su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları desteği
MADDE 6 – (1) Su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları desteğine;
a) Su ürünleri yetiştiriciliğini yavrudan hasata kadar İyi Tarım Uygulamaları Hakkında
Yönetmelik kapsamında gerçekleştiren, 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında düzenlenen ve
2018 yılında geçerli olan İTU Sertifikasına sahip olan üreticiler,
b) Balıkları işletmesine yavru balık olarak değil, daha büyük ve değişik ağırlıklarda temin etmek suretiyle yetiştiricilik yapan 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında düzenlenen ve
2018 yılında geçerli olan İTU Sertifikasına sahip olan üreticiler,
başvurabilir.
(2) Desteklemeden yararlanmak isteyenler aşağıdaki belgelerle birlikte EK-3’te yer
alan Destekleme Talep Formunu doldurarak yetiştiriciliğin yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler:
a) EK-1’de yer alan Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Destekleme
Başvuru Dilekçesi,
b) İTU Sertifikası,
c) İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Sertifika Eki,
ç) Yetiştirdiği ürünün satın alındığını gösteren satış belgesi ve/veya EK-6’da yer alan
Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağı,
d) Hasat edilen ürünün satıldığını gösteren 2018 yılına ait satış belgesinin aslı veya
noter onaylı sureti ve/veya 2018 yılında düzenlenen Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı,
e) Balıkları işletmesine yavru balık olarak değil, daha büyük ve değişik ağırlıklarda
İTU Sertifikasına sahip balıklardan temin etmek suretiyle üretim yapan yetiştiriciler için aldıkları balıklara ilişkin İTU Sertifikasının bir sureti,
f) Yetiştiricilik belgesi/belgelerinin fotokopisi.
(3) Su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları desteklemesi aşağıda belirtilen
esaslara göre yapılır:
a) Ürün desteklemesi kapsamındaki türler; alabalık, çipura ve levrektir.
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b) Su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları destekleme ödemesi, birinci ve
ikinci fıkralardaki usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.
c) Su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren 8/3/2019 tarihi mesai saati
bitimine kadar ikinci fıkradaki belgeler ile birlikte yetiştiriciliğin yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne
başvurmak ve bu Tebliğ kapsamında istenen belgeleri teslim etmek zorundadır.
ç) TBS’deki bilgileri tamamlatmak yetiştiricinin kendi sorumluluğundadır.
d) Balıkları işletmesine yavru balık olarak değil, daha büyük ve değişik ağırlıklarda
İTU Sertifikasına sahip balıklardan temin etmek suretiyle yetiştiricilik yapan ve ürünlerini İTU
kapsamında sertifikalandıran yetiştiricilerin, aldıkları satış belgesinde “canlı” ibaresinin yer
alması gerekir. Kendisine ait diğer bir işletmeden İTU Sertifikalı balıkların temin edilmesi durumunda işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne düzenletilecek Su Ürünleri Hasat Tespit
Tutanağında da “canlı” ibaresinin belirtilmesi zorunludur. Bu belgeler balıkların götürüldüğü
işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne ibraz edilerek il/ilçe müdürlüğü elemanları nezaretinde işletmeye bırakılır. Balıkların işletmeye canlı olarak bırakıldığına dair ilgili satış belgesi
veya Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı üzerinde balıkların bırakıldığı tarih, saat, tür ve miktarı
kaydedilerek imzalanır. Bu kapsamda sadece iç sularda yetiştirilip denizlere taşınarak büyütülmesine devam edilen canlı balıklar desteklenir.
e) Balıkları işletmesine yavru balık olarak değil, daha büyük ve değişik ağırlıklarda
İTU sertifikasına sahip balıklardan temin etmek suretiyle üretim yapan yetiştiriciler aldıkları
balıklara ilişkin İTU Sertifikasının bir suretini de alır.
f) Yetiştirici/üreticinin, hasat ettiği balığı kendi tesisinde işlemesi durumunda Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı düzenlenir ve desteğe esas miktar tespit edilir.
g) Bir işletmenin ürün desteğinden yararlanabileceği miktarın hesaplanmasında;
1) İTU Sertifikasında belirtilen kapasite esas alınır.
2) İTU Sertifikasında belirtilen kapasite, yetiştiricilik belgesinde tesis (proje) kapasitesi
(ton/yıl) için belirtilen mevcut durumdaki kapasiteden fazla olamaz.
3) Satış belgesindeki ve/veya Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağındaki miktarlar tesis
(proje) kapasitesini aşamaz.
4) İTU Sertifikasında belirtilen üretim miktarının; satış belgesi ve/veya Su Ürünleri
Hasat Tespit Tutanağından fazla olması durumunda satış belgesi ve/veya Su Ürünleri Hasat
Tespit Tutanağı üzerinden hesaplama yapılır.
5) Bir yetiştirici/üreticinin SÜİTUD’dan faydalanabileceği miktar çipura, levrek ve alabalık türlerinin toplamı için en fazla 250.000 kilogram (250.000 kilogram dahil) ile sınırlıdır.
Çipura, levrek ve alabalık türlerinde destek miktarı 25 kr./kg’dır. Yetiştirici/üreticinin birden
fazla yetiştiricilik işletmesi var ise bu işletmeler tek işletme olarak kabul edilir ve destekleme
ödemesi buna göre yapılır.
6) Ürüne ait satış belgelerinde ve/veya Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağında belirtilen
miktar, bu miktarın hesaplanmasında (d) bendinde belirtilen “canlı” ürünlere ait satış belgeleri
hariç, yetiştiricilik işletmeleri arasında yapılan ürün alış verişlerine ait satış belgelerindeki miktarlar hesaplamaya dahil edilmez.
7) (d) bendinde belirtilen şekilde üretim yapan işletmeler için son satışın yapıldığını
gösteren satış belgelerindeki miktardan, aynı ürüne ait ilk hasat için düzenlenen satış belgelerindeki veya Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağındaki miktar düşüldükten sonra kalan miktar
dikkate alınır.
ğ) İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları başka işletmelerden değil de Bakanlıktan
yavru balık üretme izni olan kendisine ait başka bir işletmesinden temin edenler, yavrunun temin edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne, EK-6’da yer alan Su Ürünleri Yavru
Balık Tespit Tutanağını düzenletmek ve bu tutanağı yavru balıkların götürüldüğü işletmenin
bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır.
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h) Karada ve baraj göllerinde kurulu olan alabalık yetiştiricilik işletmelerinden, projesinde yavru üretim izni olmadığı halde, başkasına satmamak kaydıyla, sadece işletmesinin ihtiyacı olan yavruyu kendi işletmesinde üreten işletmeler il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek
Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağı düzenletmek zorundadır.
ı) Aynı yetiştiricilik işletmesinde çipura, levrek ve/veya alabalık dışındaki türlerin yetiştirilmesi halinde, bu durumdaki işletme sahipleri il/ilçe müdürlüğüne, ürünlerini hasat etmeden önce müracaat ederek desteklenecek türlerle ilgili üretim kapasitesine ilişkin tespiti yaptırmak zorundadır.
i) Ürünleri için Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı düzenletmesi zorunlu olan yetiştiriciler, il/ilçe müdürlüğüne, ürünlerini hasat etmeden en az beş gün önce dilekçe ile müracaat
etmek zorundadır. Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı en az iki görevli tarafından üç suret olarak
tanzim edilip, iki sureti ürün sahibine verilir.
(4) Destekleme uygulamalarında haklarında destekleme ödemelerinden 5 yıl süreyle
yararlandırılmamaları yönünde idari karar alınan çiftçilerin başvuruları, EK-8’de yer alan
Taahhütname ve gerekli başvuru belgeleri ile birlikte kabul edilir. Destekleme öncesi işlemler
tamamlanır. Ancak karar çiftçi lehine adli ve idari mercilerde bozulmadığı sürece, başvurunun
kabulü herhangi bir hak doğurmayıp başvuran çiftçiye destekleme ödemesi yapılmaz.
(5) SÜİTUD’a ilişkin iş ve işlemler EK-2’de yer alan Destekleme Uygulama Takvimine
göre yürütülür.
Askı işlemleri ve icmallerin hazırlanması
MADDE 7 – (1) SÜİTUD ödemesine esas icmal listesi il/ilçe müdürlükleri balıkçılık
ve su ürünleri şubesi veya hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği şubesi ile İTUB tarafından düzenlenir.
(2) SÜİTUD uygulamasına ilişkin İTUB tarafından ön inceleme yapılır. SÜİTUD müracaatlarından sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte SÜİTUD’a ilişkin ön inceleme
başlatılır.
(3) SÜİTUD’da ön inceleme, yetiştiricilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden ilçe
müdürlüklerinde yapılır. İTUB tarafından yetiştiricinin üretim alanının bulunduğu ilçeye gidilerek, başvuruda ibraz edilen bilgiler, TBS’de kayıt edilen bilgiler ve yetkilendirilmiş kuruluşlar
tarafından il müdürlüklerine gönderilen kontrol ve dönem raporlarında yer alan bilgiler ile ilçe
müdürlüğünün diğer tespitleri birlikte değerlendirilir. Bilgilerin uyumlu olması halinde ön inceleme tamamlanır.
(4) SÜİTUD’da ön inceleme sonucunda; İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik
hükümleri gereğince kontrol veya dönem raporları şeklinde henüz il müdürlüklerine bildirim
yapılmamış olması, bildirimler ile müracaatlar arasında ve/veya bildirimler ile ilçe müdürlüğü
tespitleri arasında tutarsızlık bulunması durumunda ve/veya İTUB tarafından gerek duyulması
halinde inceleme başlatılır.
(5) İTUB tarafından yapılacak SÜİTUD incelemesinde; yetiştiricilik alanlarının yerinde
incelemesi yapılır. Bu incelemelerde; yetiştirici ile yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında yapılan
sözleşmeler, kontrol raporları ile üreticilerin desteklemeye konu olan dönem ile ilgili saklamakla yükümlü oldukları tarımsal uygulamalarına ait kayıtları incelenir.
(6) Desteklemeden yararlanmak üzere yapılan müracaatlardan, il/ilçe müdürlüğü tarafından bu Tebliğ kapsamında istenen belgeler ve belgelerdeki bilgiler ile ön inceleme ve/veya
inceleme sonuçları kontrol edilerek, uygun görülen müracaatlar TBS’ye kaydedilir ve veri
girişleri yapılır.
(7) İl/ilçe müdürlükleri tarafından, TBS üzerinden SÜİTUD üretici bazında İcmal-1’ler
oluşturulur ve askıya çıkarılır. Askıya çıkarılan icmaller, bu Tebliğde belirtilen hükümlerin yerine getirilmesi halinde yararlanılabilecek su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları
destekleme ödemesini ifade eder.
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(8) İl/ilçe müdürlükleri SÜİTUD üretici bazındaki İcmal-1’ini il/ilçe merkezinde, beş
gün süreyle askıya çıkarır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak il/ilçe müdürlükleri tarafından güncel tarihle imzalanır.
(9) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise SÜİTUD icmallerindeki bilgiler doğru
kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
(10) Askı ve itiraz süresi boyunca askıdaki icmal bilgilerine karşı ilgililer tarafından
yapılacak itirazların il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılması zorunludur. Bu madde hükmüne göre yapılan yazılı itirazlar askı süresinin başlamasından itibaren değerlendirmeye alınır.
(11) Askı ve itiraz süresi bitimi sonrasında idari kaynaklı hata olması halinde bu durum
il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir.
(12) Askı işlemleri sonucunda TBS’den alınan SÜİTUD ilçe bazındaki İcmal-2’ler ilçe
müdürlüklerince düzenlenip onaylandıktan sonra il müdürlüğüne gönderilir. Bu icmaller ve
merkez ilçe için TBS’den alınan ilçe bazlı İcmal-2’lerin, TBS’den alınan il bazındaki SÜİTUD
İcmal-3 ile uyumu il müdürlüğü tarafından kontrol edilir.
(13) İlçe müdürlüklerinden alınan SÜİTUD ilçe bazındaki İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il
müdürlüklerince bu sorunlar çözülür. Çözüme kavuşturulamayan konular ile ilgili BÜGEM’in
görüşü alınarak konu neticelendirilir.
(14) İlçe bazındaki SÜİTUD İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il
müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların il müdürlüğü marifeti ile çözümlenmesi
hâlinde, ödemeye esas düzenlenen il bazındaki SÜİTUD İcmal-3’ler TBS’den alınarak BÜGEM’e gönderilir.
(15) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ait başvuru bitiş tarihlerinden sonra askı ve
itiraz süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında, çiftçinin beyanı
ile yapılacak değişiklik talepleri destekleme ödemelerine esas teşkil etmez.
(16) SÜİTUD’da ön inceleme ve/veya incelemede yetiştiricilerin, TBS’ye kayıt ettirdikleri bilgiler ile İTU Sertifikasında veya eklerinde gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, bu durum il müdürlüğü tarafından değerlendirilir.
İTUB, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.
(17) SÜİTUD’da ön inceleme ve inceleme, illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek
usulsüz işlemlere ilişkin sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Bütün uygulamalar, ön inceleme
ve incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.
Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı
MADDE 8 – (1) SÜİTUD ödemesi için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince oluşturulan onaylı SÜİTUD ödeme İcmal-1’lerine göre,
Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce yetiştiriciler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Desteklemelerden Yararlanamayacaklar
Desteklemelerden yararlanamayacaklar
MADDE 9 – (1) Aşağıdaki yetiştiriciler su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları destekleme uygulamasından yararlanamaz:
a) İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre İTU faaliyetinde
bulunmayanlar,
b) SÜİTUD uygulamasında 6 ncı maddede belirtilen yetiştiricilerden İcmal-1’de ve
İcmal-2’de kayıtlı olmayanlar,
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c) 6 ncı maddede belirtilen yetiştiricilerden TBS’ye kayıtlı olmayan veya süresi içinde
kayıtlı bilgilerini güncellemeyenler,
ç) 6 ncı maddede istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar,
d) SÜİTUD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan yetiştiricilerden gerçeğe
aykırı beyanda bulunan veya sahte belge ibraz edenler,
e) Yavru balık yetiştiriciliği yapanlar,
f) Haklarında Bakanlıkça uygulanan tarımsal desteklemelerden 5 yıl süre ile yararlandırılmama kararı verilmiş olanlar,
g) Kamu kurum ve kuruluşları,
ğ) Su ürünleri yetiştiriciliğinde İTU Sertifikası iptal edilen ürünlerin yetiştiriciliğini yapanlar,
h) 2018 yılında düzenlenmeyen veya önceki yıllarda düzenlenmekle birlikte geçerliliği
2018 yılında da devam eden sertifikalar ile yapılan başvurular.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İdari yaptırımlar
MADDE 10 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri
alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.
(2) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan
fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
(3) SÜİTUD ödemelerinde; 2018 üretim yılı için İTU kapsamında yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme imzaladıktan ve sertifika düzenlendikten sonra destekleme müracaatı yapamadan vefat eden çiftçilerin mirasçılarına; İTU faaliyetleri ile ilgili gereklilikleri ve desteklemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla, mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin, diğer mirasçılardan alacağı EK-5’teki Muvafakatname ile müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.
(4) İlama bağlı borç ödemelerinde veya yürütmenin durdurulmasına/yapılan işlemin
iptaline ilişkin ödemelerde; mahkeme kararı, dilekçe ve geri ödemeye dair vergi dairesi alındı
belgesi veya ilgili banka dekontu belgeleri aslı gibidir onayı yapılarak EK-9’da yer alan İlgili
Üreticilere Ödenmek Üzere Gönderilen İlama Bağlı Destekleme Ödemeleri Tablosu ile birlikte
BÜGEM’e gönderilir.
(5) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ve taşrada oluşacak problemlerin çözümünde,
2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il/ilçe müdürlüğü yetkilidir.
Kaynak aktarımı ve ödemeler
MADDE 11 – (1) 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Edremit 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1322

—— •• ——
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ
KAPSAMINDA TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI
TEKLİF ALMA USULU İLE İHALE EDİLECEKTİR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
İHALE DOSYASI
SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT
İHALE
(KDV DAHİL)
TUTARI
TARİH/SAATİ

İHALE KONUSU
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi
Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli
50.000 TL
Kapsamında Tüm İstekliler Arasında
(EllibinTürk Lirası)
Kapalı Teklif Alma Usulü ile
Yaptırılacaktır.

25.000.000 TL
(Yirmibeşmilyon
Türk Lirası)

26/03/2019
10:30

1 - “Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Şartnamesine ekli proje ve teknik şartnamelere göre
3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde yapım, işletim ve devri işine ait ihalesi; 26/03/2019 günü saat 10:30’da Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA A-Blok Giriş Katı Küçük
Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif
alma usulüne göre yapılacaktır.
2 - İHALENİN KONUSU: “Aydın-Denizli Otoyolu Projesi 3996 sayılı Kanun ve bu
Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme
süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda Otoyolun her türlü borç ve
taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak İdare’ye
devredilmesidir.
3 - İstekliler; ihale dosyasını 11/02/2019 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü
İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale
dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 50.000 TL (Elli bin Türk Lirası)’dir. İhaleye iştirak etmek
isteyen istekliler, dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve
Raporlama Şubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında
Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını
alabileceklerdir.
4 - Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 25.000.000 TL (Yirmi beş milyon Türk
Lirası)’dir. Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin 6. Maddesinde
belirtilmiştir.
5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale
tarihinde saat 10:00’e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok
Kat:3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen
gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul
edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı
esastır.
6 - İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, işe ait İdari Şartnamede belirtilmiştir.
7 - Anılan iş 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen
Usul ve Esaslar dahilinde yürütülecektir.
8 - İdare Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu
serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar.
İlgilenenlere duyurulur.
1226/1-1
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“1 ADET ESWL CİHAZI” SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü ihtiyacı "1 adet ESWL Cihazı” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi
kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen
şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı
alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2) Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3) Teklifler, 21.02.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5) ) İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif
mektuplarına belirtilecektir.
6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
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3 KISIM 3 KALEM KİŞİSEL TEMİZLİK MALZEMESİ (DİŞ MACUNLARI VE
DİŞ FIRÇASI) SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Milli Savunma Bakanlığı ihtiyacı 3 kalem kişisel temizlik malzemesi (diş macunları
ve diş fırçası) Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik özellikler
listesine uygun şekilde ve aynı listede yer alan markalardan biri olmak kaydıyla, ihale ek şartları
listesinde belirtilen şartlar dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1) İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik özellikler
listesi ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan
edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak,
ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis
veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları
gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı
adreste yayınlanacaktır.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2) Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen
kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda
belirtilen belgeler bulunacaktır.
3) Teklifler, 21.02.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır
4) İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif
verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında
belirtilecektir.
5) Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif
edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe
virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır.
6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Türkiye Esnaf Vakfı (TESVA)
VAKFEDENLER: Yılmaz Yahya UĞUR, İlhan POLAT, Hasan ÇAMLICA, Hüseyin
ARSLAN, Fatih UĞUR
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU
İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin18.01.2019 tarihinde kesinleşen, 05.12.2018 tarih ve
2018/425E., 2018/496K. sayılı kararı
VAKFIN AMACI: Türkiye ve dünyadaki değişme ve gelişmelerini izleyerek; esnaf ve
sanatkârlar ile istihdam ettikleri personelin mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamasına, mesleki
faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerine ve
meslekî eğitimlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, ilgili kurum ve kuruluşlara çözüm
seçeneklerinin oluşmasında katkıda bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları
gerçekleştirmek.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000-TL (Altmış Bin Türk Lirası) nakit
YÖNETİM KURULU: Yılmaz Yahya UĞUR, İlhan POLAT, Hasan ÇAMLICA
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları aynı konuda faaliyet gösteren en yakın
olan bir başka vâkıfa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
1314/1-1

—— • ——

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI : Eldem Kültür Sanat Eğitim Vakfı
VAKFEDENLER : Ali Eldem
VAKFIN İKAMETGAHI : ESKİŞEHİR
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Eskişehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/12/2018 tarihli ve E:2018/218, K:2018/455
sayılı kararı.
VAKFIN AMACI : Eğitim, sağlık ve bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak
bu doğrultuda her türlü ve her kademede eğitim öğretim kurumu ve sağlık merkezleri açmak ve
senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI : 120.000.00 TL.(Yüz Yirmi Bin Türk Lirası)
a- Eskişehir İli Sarıcakaya ilçesi Dağküplü Köyü Kozlu mevkiinde 20L pafta 1457
parselde kayıtlı 21.181 m2; yüzölçümlü taşınmaz
b- Eskişehir İli Sarıcakaya ilçesi Dağküplü Köyü Kozlu mevkiinde 20L pafta 1458
parselde kayıtlı 8.867 m2; yüzölçümlü taşınmaz
c- Eskişehir İli Sarıcakaya ilçesi Dağküplü Köyü Kozlu mevkiinde 20L pafta 1459
parselde kayıtlı 9.302 m2; yüzölçümlü taşınmaz
d- Eskişehir İli Sarıcakaya ilçesi Dağküplü Köyü Kozlu mevkiinde 20L pafta 1469
parselde kayıtlı 10.771 m2; yüzölçümlü taşınmaz
e- Eskişehir İli Sarıcakaya ilçesi Dağküplü Köyü Kozlu mevkiinde 20L pafta 1470
parselde kayıtlı 7.472 m2; yüzölçümlü taşınmaz
YÖNETİM KURULU : Ali Eldem
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece
aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
1355/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Mezon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, 8862 ada, 02 parsel üzerindeki 681301 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 51201-53480 Ticaret Sicil No ile Antalya
Ticaret Odasına kayıtlı 656 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mezon Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, Mezon Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Fehmi Gündüz SOKULLU (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9489, Oda Sicil No: 11020), Nesrin SOKULLU’nun
(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 11491) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
28.01.2019 tarihli ve 22275 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/1/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Tecrübe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1181280, 1181289
ve 1181295 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası
uygulanan Tecrübe Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Antalya, Ticaret Sicil No: 7441976585, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2097) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre
ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tecrübe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Meral
BÜYÜKGEBİZ’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24669, Oda Sicil No:
17610) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun da ortağı olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22277 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/2/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Anadolu Yapı Denetim Müh.Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1070719,
1070750 ve 1070753 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki
hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para
cezası uygulanan Anadolu Yapı Denetim Müh.Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Antalya, Ticaret Sicil
No: 33145, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 27) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Anadolu Yapı Denetim Müh.Ltd. Şti.’nin kuruluş
ortağı Derya Uğur ATEŞ’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 17564) yeni iş almaktan
men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun da ortağı
olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22279 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/3/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Kıvanç Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 883203, 883206 ve
886090 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası
uygulanan Kıvanç Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Antalya, Ticaret Sicil No: 58913,
Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1508) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile
yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Kıvanç Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Volkan
SOYSAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59207) yeni iş almaktan men
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik
bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun da ortağı olmaması
Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22280 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/4/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Uşak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Uşak ili, Merkez İlçesi, 648 ada, 21 parsel üzerindeki 1385941 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c), (d) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7313 Ticaret Sicil No ile Uşak Ticaret Odasına
kayıtlı 960 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uşak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Uşak
Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Ali ERDOĞAN (Makine Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20024, Oda Sicil No:30938) ve Mehmet GÜRLER’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:102589) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
28.01.2019 tarihli ve 22297 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/5/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Uşak Küresel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Uşak ili, Eşme İlçesi, 176 ada, 43 parsel üzerindeki 1525321 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c), (d) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7305 Ticaret Sicil No ile Uşak Ticaret Odasına
kayıtlı 1318 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uşak Küresel Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Uşak
Küresel Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Arslan AKBULUT’un (İnşaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17627, Oda Sicil No: 30271) yeni iş almaktan men cezası
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir
görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması
Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22300 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/6/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Sembol Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 769624, 1197958
ve 1166669 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası
uygulanan Sembol Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 15361MERKEZ, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1437) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sembol Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı
Burhan DİNÇ’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3047, Oda Sicil No:
35120) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun da ortağı olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22304 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/7/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Ay-Den Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1165326,
845688 ve 845704 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası
uygulanan Ay-Den Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Nazilli, Ticaret Sicil No:
6742, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 662)Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile
yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Ay-Den Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları
Selim SUNGUR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5467, Oda Sicil
No:33195), Bahri ERSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7205, Oda Sicil
No:11758) ve Mehmet SUNGUR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
2664, Oda Sicil No: 36226) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunun da ortağı olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019
tarihli ve 22306 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/8/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Ay-Den Teknik Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1199183,
977989 ve 1090892 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki
hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para
cezası uygulanan Ay-Den Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Nazilli, Ticaret Sicil
No: 6742, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 662) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ay-Den Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş
ortağı Mehmet SUNGUR’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2664,
Oda Sicil No: 36226) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim
veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim
veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması, Bakanlık Makamının 28/01/2019 tarihli ve 22429
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/9/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Aydın Çınar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 858461,
858469 ve 858473 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası
uygulanan Aydın Çınar Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Söke, Ticaret Sicil No: 4904SÖKE, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 859) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre
ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Aydın Çınar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları
Günay SAYDAM (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31268), Nesimi Eyüp CENGİZ’in
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12032, Oda Sicil No:22189) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun da
ortağı olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22308 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/10/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Aydın Çınar Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1177208,
1151474 ve 1149801 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki
hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para
cezası uygulanan Aydın Çınar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Söke, Ticaret Sicil No:
6345, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 859) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre
ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Aydın Çınar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı
Muharrem TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 911, Oda Sicil No:
10006) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı olmaması, Bakanlık Makamının 28/01/2019 tarihli ve 22436 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/11/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1234710,
1096360 ve 1221805 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki
hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para
cezası uygulanan Güzelhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No:
18318-EFELER, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1921) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1
(bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin
Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş
ortakları Suca YILDIRIM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:29624, Oda Sicil
No:27825) ve Sim MORAY’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi Belge No:18902,
Oda Sicil No: 35354) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim
veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim
veya laboratuvar kuruluşunun da ortağı olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve
22310 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/12/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Güzelhisar Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1205262,
1156942 ve 1240529 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki
hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para
cezası uygulanan Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No:
18318-Efeler, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1921) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir)
yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş
ortakları Sim MORAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18902, Oda Sicil
No: 35354), Suca YILDIRIM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 29624, Oda
Sicil No: 27825) ve Günay TUNÇ’un (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 27005, Oda Sicil No: 25234) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları, Bakanlık Makamının 28/01/2019 tarihli
ve 22427 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/13/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Ekin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 999420, 1162769 ve
1119825 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası
uygulanan Ekin Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Lüleburgaz, Ticaret Sicil No: 4777,
Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1269) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile
yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Ekin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Hüseyin
TURHAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17370, Oda Sicil No:
17677), Bekir İZMİRLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:81840) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun da
ortağı olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22247 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/14/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Ergene Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1150541, 840986
ve 1033436 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası
uygulanan Ergene Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Lüleburgaz, Ticaret Sicil No: 4810,
Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1197) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile
yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Ergene Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Sedat
DEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79945) yeni iş almaktan men cezası
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir
görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun da ortağı olmaması
Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22250 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/15/1-1

10 Şubat 2019 – Sayı : 30682

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 47

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Tep Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Üsküdar İlçesi, 73 pafta, 56 ada, 21 parsel üzerindeki 1357779 YİBF nolu (A1
Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a)
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 811955 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 2008 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tep Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, Tep Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin YAVAŞ’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 78935) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019
tarihli ve 22253 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

1228/16/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Tep Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Üsküdar İlçesi, 73 pafta, 56 ada, 21 parsel üzerindeki 1357796 YİBF nolu (A2
Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a)
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 811955 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 2008 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tep Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, Tep Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin YAVAŞ’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 78935) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019
tarihli ve 22254 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

1228/17/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Tep Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Üsküdar İlçesi, 73 pafta, 56 ada, 21 parsel üzerindeki 1357808 YİBF nolu (B1
Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a)
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 811955 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 2008 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tep Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, Tep Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin YAVAŞ’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 78935) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019
tarihli ve 22256 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

1228/18/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Tep Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Üsküdar İlçesi, 73 pafta, 56 ada, 21 parsel üzerindeki 1357819 YİBF nolu (B2
Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a)
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 811955 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 2008 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tep Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, Tep Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin YAVAŞ’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 78935) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019
tarihli ve 22258 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/19/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Tep Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Üsküdar İlçesi, 73 pafta, 56 ada, 21 parsel üzerindeki 1357842 YİBF nolu (C2
Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve
(g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 811955 Ticaret Sicil No ile
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2008 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tep Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, Tep Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin YAVAŞ’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 78935) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019
tarihli ve 22261 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

1228/20/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Tep Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 73 pafta, 56 ada, 21 parsel üzerindeki 1357833 YİBF nolu (C1
Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a)
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 811955 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 2008 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tep Yapı Denetim Ltd.
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Tep Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin YAVAŞ’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78935) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
28.01.2019 tarihli ve 22364 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/21/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Tep Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 73 pafta, 56 ada, 21 parsel üzerindeki 1357826 YİBF nolu (B3
Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a)
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 811955 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 2008 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tep Yapı Denetim Ltd.
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Tep Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin YAVAŞ’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78935) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
28.01.2019 tarihli ve 22384 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/22/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Alpyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Beşiktaş İlçesi, 42 pafta, 454 ada, 15 parsel üzerindeki 1211218 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 669595 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 913 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alpyapı Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, Alpyapı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Fatih BAŞ (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68944), Haşim BAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:51034) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22263
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/23/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Sahilkent Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1155787,
982587 (A Blok) ve 982653 (C Blok) YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında
Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç
defa idari para cezası uygulanan Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Aydın,
Ticaret Sicil No: 16549-Merkez, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2175) Kanun’un 8.
maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men
cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sahilkent Yapı Denetim Ltd.
Şti.’nin kuruluş ortakları Necati ARADAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
456, Oda Sicil No: 13097), Kadir Saim BİRCAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No: 99436) ve Volkan UYGURALP’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
97085) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı olmamaları, Bakanlık Makamının 28/01/2019 tarihli ve 22418 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/24/1-1

Sayfa : 50

RESMÎ GAZETE

10 Şubat 2019 – Sayı : 30682

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Egekent Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1168035,
1153574 ve 1339588 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki
hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para
cezası uygulanan Egekent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Nazilli, Ticaret Sicil No:
8843-Nazilli, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2426) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir)
yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Egekent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı
Mustafa AKŞİT’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26293, Oda
Sicil No: 46054)yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması, Bakanlık Makamının 28/01/2019 tarihli ve 22421 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/25/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Özege Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 838828, 843619 ve
825324 (A-B-C Bloklar) YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki
hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para
cezası uygulanan Özege Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No:
12581, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 781) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre
ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Özege Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet
ATAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28536) ve Beytullah AYDIN’ın
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24213, Oda Sicil No: 37209) yeni
iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı olmamaları, Bakanlık Makamının 28/01/2019 tarihli ve 22424 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/26/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
İlk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Samsun İli, Atakum İlçesi, 21H2B pafta, 1545 ada, 2 parsel üzerindeki 1205960 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 24317 Ticaret Sicil No ile Samsun
Ticaret Odasına kayıtlı 1078 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İlk Yapı Denetim Ltd.
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, İlk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Abdülkadir SAĞLAM (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19103, Oda Sicil No: 11563) ve Gürbüz ONAT’ın
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23162, Oda Sicil No: 3248) yeni iş almaktan
men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya
teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmamaları, Bakanlık Makamının 28/01/2019 tarihli ve 22437 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/27/1-1

10 Şubat 2019 – Sayı : 30682

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 51

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Mu-Ce Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Samsun İli, Atakum İlçesi, 21H-IIIA pafta, 3651 ada, 1 parsel üzerindeki 1239851 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 24248-Merkez Ticaret Sicil No ile
Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1100 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mu-Ce Yapı
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Mu-Ce Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa ŞENTÜRK’ün (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15043, Oda Sicil No: 13146) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 28/01/2019 tarihli ve 22444 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/28/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Deta-1 Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 835341, 835468 ve
787993 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası
uygulanan Deta-1 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Lüleburgaz, Ticaret Sicil No: 5309,
Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1634) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile
yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Deta-1 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Zübeyir
DENİZ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 78156) yeni iş almaktan men cezası
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir
görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması,
Bakanlık Makamının 28/01/2019 tarihli ve 22446 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/29/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 5527 ada, 1 parsel üzerindeki 950457 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10940 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret
Odasına kayıtlı 1336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Elif Yapı
Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman EKREN’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:12130, Oda Sicil No:38776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının
28/01/2019 tarihli ve 22449 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/30/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 5527 ada, 1 parsel üzerindeki 949472 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10940 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret
Odasına kayıtlı 1336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Elif Yapı
Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman EKREN’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:12130, Oda Sicil No:38776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının
28/01/2019 tarihli ve 22451 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/31/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, 169 ada, 34 parsel üzerindeki 1191420 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10940 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret
Odasına kayıtlı 1336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Elif Yapı
Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman EKREN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 12130, Oda Sicil No: 38776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
28.01.2019 tarihli ve 22349 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/32/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Nas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, F21C21D2B pafta, 5852 parsel üzerindeki 1428238
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c)
ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 742719 Ticaret Sicil No ile
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1825 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nas Yapı Denetim
Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Nas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Zeki KAZANCI’nın (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18062, Oda Sicil No: 33429) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 28/01/2019 tarihli ve 22453 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/33/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Ar Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, F22D01C1D pafta, 1297 ada, 16 parsel üzerindeki 1184138
YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.
fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 685038 Ticaret
Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1449 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ar
Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Ar Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Şükrü Tolga
FIRAT’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 43499) yeni iş almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık
Makamının 28/01/2019 tarihli ve 22274 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/34/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Karma Yapı Denetimleri Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, 68 pafta, 626 ada, 287 parsel üzerindeki 1259680 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 572539 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 511 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karma Yapı Denetimleri Ltd.
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması Karma Yapı Denetimleri Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Halit Onur BAYAV’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67224) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının
28/01/2019 tarihli ve 22409 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/35/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Apsis Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Çukurova İlçesi, 6370 ada, 1 parsel üzerindeki 1093492 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4.fıkrasının (l) bendi ve 6. maddesinin 5. ve
6. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 65109 Ticaret Sicil No ile Adana
Ticaret Odasına kayıtlı 1688 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Apsis Yapı Denetim Ltd.
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Apsis Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kutlay GÖZÜBATIK’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88862) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
28/01/2019 tarihli ve 22413 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/36/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Apsis Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 977337 YİBF nolu, 984084 YİBF nolu (B Blok) ve
984076 YİBF nolu (A Blok) yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası
uygulanan Apsis Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Adana, Ticaret Sicil No: 65109, Yapı
Denetim İzin Belgesi Numarası: 1688), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Apsis Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Tuna SAĞOL’un
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72028) yeni iş almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması Bakanlık
Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22460 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/37/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Nazım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Seyhan İlçesi, 2991 ada, 10 parsel üzerindeki 1191197 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi ve 6. maddesinin 1. ve 6.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 64358 Ticaret Sicil No ile Adana
Ticaret Odasına kayıtlı 1619 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nazım Yapı Denetim Ltd.
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Nazım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hasan Basri BULUT’un (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6738, Oda Sicil No: 7682) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28/01/2019 tarihli ve 22412 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/38/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Seyhan İlçesi, 6784 ada, 1 parsel üzerindeki 974908 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 6. maddesinin 4.,5.
ve 6. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 64487 Ticaret Sicil No ile
Adana Ticaret Odasına kayıtlı 1620 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seyhan Eksen Yapı
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Göksel KİREÇCİ’nin
(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39703) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
28/01/2019 tarihli ve 22410 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/39/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Çukurova İlçesi, 7862 ada, 4 parsel üzerindeki 983556 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 6. maddesinin 5 ve 6.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 64487 Ticaret Sicil No ile Adana
Ticaret Odasına kayıtlı 1620 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seyhan Eksen Yapı
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Göksel KİREÇCİ’nin
(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39703) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
28.01.2019 tarihli ve 22480 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/40/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 973654 YİBF nolu, 978958 YİBF nolu ve 981269
YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda
denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Beray
Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Adana, Ticaret Sicil No:64640, Yapı Denetim İzin
Belgesi Numarası: 1661), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men
cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kadir TÜMER’in (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22135, Oda Sicil No: 61556) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22462 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/41/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 984229 YİBF nolu, 1002911 YİBF nolu ve 1002927
YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda
denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Beray
Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Adana, Ticaret Sicil No:64640, Yapı Denetim İzin
Belgesi Numarası: 1661), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men
cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kadir TÜMER’in (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22135, Oda Sicil No: 61556) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22464 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/42/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Seyhan İlçesi, 19-J-2 pafta, 2246 ada, 12 parsel üzerindeki 981269 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g)
bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 6.
maddesinin 5 ve 6. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 64640 Ticaret
Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 1661 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Beray
Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kadir
TÜMER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22135, Oda Sicil No:
61556) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22468 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/43/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B2D pafta, 608 ada, 12 parsel üzerindeki 713252
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c)
ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 8638 Ticaret Sicil No ile
Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 559 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asıl Yapı Denetim
Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mazhar VARDARLI (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12984, Oda Sicil No:28095) ve Ertuğrul CAN’ın
(Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31501) yeni iş almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık
Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22466 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/44/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, 90 ada, 24 parsel üzerindeki 1155175 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16159 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına
kayıtlı 2342 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İdilkent Yapı
Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ramazan DEMİR’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:87776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22353
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/45/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Troya-17 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, 56 pafta, 638 ada, 7 parsel üzerindeki 892936 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c), (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5252-Çanakkale Ticaret Sicil No ile
Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 644 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Troya-17 Yapı
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Troya-17 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Cem BELLİ (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11615, Oda Sicil No: 36297) ve Deniz
ERDEM’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 76665) yeni iş almaktan men
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik
bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması
Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22355 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

1228/46/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale ili, Merkez İlçesi, 33L-IIId pafta, 1342 ada, 1 parsel üzerindeki 860728 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3900 Ticaret Sicil No ile Çanakkale
Ticaret Odasına kayıtlı 47 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik Yapı Denetim Müh. ve
Müş.Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men
cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet Sedat
SINMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1217, Oda Sicil No: 24207),
Muhammet Mustafa ARSLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1170, Oda
Sicil No: 18224), Turgay YEŞİLFİLİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
1218, Oda Sicil No: 35294), Mustafa KARAATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 1092, Oda Sicil No: 16120), Bülent KEY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 7386, Oda Sicil No: 19241), Nihat ERGÜREŞ (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1701, Oda Sicil No: 12527), Ersin HÜNEREL (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1432, Oda Sicil No: 46869), Mustafa GÜNAL’ın
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1191, Oda Sicil No: 20028) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22359 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

1228/47/1-1

Sayfa : 58

RESMÎ GAZETE

10 Şubat 2019 – Sayı : 30682

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale ili, Çan İlçesi, 583 ada, 24 parsel üzerindeki 767852 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3900 Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret
Odasına kayıtlı 47 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik Yapı Denetim Müh. ve
Müş.Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men
cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet Sedat
SINMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1217, Oda Sicil No: 24207),
Muhammet Mustafa ARSLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1170, Oda
Sicil No: 18224), Erhan YELKENCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 15408, Oda Sicil No: 39866), Turgay YEŞİLFİLİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 1218, Oda Sicil No: 35294), Mustafa KARAATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 1092, Oda Sicil No: 16120), Bülent KEY (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7386, Oda Sicil No: 19241), Nihat ERGÜREŞ (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1701, Oda Sicil No: 12527), Ersin HÜNEREL
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1432, Oda Sicil No: 46869), Mustafa
GÜNAL’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1191, Oda Sicil No:
20028) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22233 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/48/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale ili, Biga İlçesi, 30M-Ib 31M-IVc pafta, 650 ada, 17 parsel üzerindeki 951694
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve
(g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3900 Ticaret Sicil No ile
Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 47 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik Yapı
Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları
Ahmet Sedat SINMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1217, Oda Sicil No:
24207), Muhammet Mustafa ARSLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1170,
Oda Sicil No: 18224), Turgay YEŞİLFİLİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
1218, Oda Sicil No: 35294), Mustafa KARAATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 1092, Oda Sicil No: 16120), Bülent KEY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 7386, Oda Sicil No: 19241), Nihat ERGÜREŞ (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1701, Oda Sicil No: 12527), Ersin HÜNEREL (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1432, Oda Sicil No: 46869), Mustafa GÜNAL’ın
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1191, Oda Sicil No: 20028) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22234 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/49/1-1

10 Şubat 2019 – Sayı : 30682

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 59

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale ili, Çan İlçesi, 34 pafta, 40 ada, 28 parsel üzerindeki 258263 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3900 Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret
Odasına kayıtlı 47 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik Yapı Denetim Müh. ve
Müş.Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men
cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet Sedat
SINMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1217, Oda Sicil No: 24207),
Muhammet Mustafa ARSLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1170, Oda
Sicil No: 18224), Turgay YEŞİLFİLİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
1218, Oda Sicil No: 35294), Mustafa KARAATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 1092, Oda Sicil No: 16120), Bülent KEY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 7386, Oda Sicil No: 19241), Nihat ERGÜREŞ (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1701, Oda Sicil No: 12527), Ersin HÜNEREL (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1432, Oda Sicil No: 46869), Mustafa GÜNAL’ın
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1191, Oda Sicil No: 20028) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22235 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/50/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale ili, Gelibolu İlçesi, 19 pafta, 99 ada, 12 parsel üzerindeki 823469 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3900 Ticaret Sicil No ile Çanakkale
Ticaret Odasına kayıtlı 47 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik Yapı Denetim Müh. ve
Müş.Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men
cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet Sedat
SINMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1217, Oda Sicil No: 24207),
Muhammet Mustafa ARSLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1170, Oda
Sicil No: 18224), Turgay YEŞİLFİLİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
1218, Oda Sicil No: 35294), Mustafa KARAATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 1092, Oda Sicil No: 16120), Bülent KEY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 7386, Oda Sicil No: 19241), Nihat ERGÜREŞ (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1701, Oda Sicil No: 12527), Ersin HÜNEREL (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1432, Oda Sicil No: 46869), Mustafa GÜNAL’ın
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1191, Oda Sicil No: 20028) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22238 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/51/1-1

Sayfa : 60

RESMÎ GAZETE

10 Şubat 2019 – Sayı : 30682

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale ili, Gökçeada İlçesi, H15DO9A2A pafta, 384 ada, 8 parsel üzerindeki 711558
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve
(g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3900 Ticaret Sicil No ile
Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 47 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik Yapı
Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları
Ahmet Sedat SINMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1217, Oda Sicil No:
24207), Muhammet Mustafa ARSLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1170,
Oda Sicil No: 18224), Turgay YEŞİLFİLİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
1218, Oda Sicil No: 35294), Mustafa KARAATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 1092, Oda Sicil No: 16120), Bülent KEY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 7386, Oda Sicil No: 19241), Nihat ERGÜREŞ (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1701, Oda Sicil No: 12527), Ersin HÜNEREL (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1432, Oda Sicil No: 46869), Mustafa GÜNAL’ın
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1191, Oda Sicil No: 20028) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22242 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/52/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale ili, Küçükkuyu İlçesi, İI7D18D4D pafta, 190 ada, 240 parsel üzerindeki
1001720 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin
4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3900 Ticaret
Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 47 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik
Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları
Ahmet Sedat SINMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1217, Oda Sicil No:
24207), Muhammet Mustafa ARSLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1170,
Oda Sicil No: 18224), Turgay YEŞİLFİLİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
1218, Oda Sicil No: 35294), Mustafa KARAATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 1092, Oda Sicil No: 16120), Bülent KEY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 7386, Oda Sicil No: 19241), Nihat ERGÜREŞ (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1701, Oda Sicil No: 12527), Ersin HÜNEREL (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1432, Oda Sicil No: 46869), Mustafa GÜNAL’ın
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1191, Oda Sicil No: 20028) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22243 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/53/1-1

10 Şubat 2019 – Sayı : 30682

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 61

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale ili, İl Özel İdaresi, İI6B01A4D pafta, 110 ada, 119 parsel üzerindeki 744528
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve
(g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3900 Ticaret Sicil No ile
Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 47 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik Yapı
Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları
Ahmet Sedat SINMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1217, Oda Sicil No:
24207), Muhammet Mustafa ARSLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1170,
Oda Sicil No: 18224), Erhan YELKENCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 15408, Oda Sicil No: 39866), Turgay YEŞİLFİLİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 1218, Oda Sicil No: 35294), Mustafa KARAATA (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1092, Oda Sicil No: 16120), Bülent KEY (Makine Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7386, Oda Sicil No: 19241), Nihat ERGÜREŞ (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1701, Oda Sicil No: 12527), Ersin HÜNEREL
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1432, Oda Sicil No: 46869), Mustafa
GÜNAL’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1191, Oda Sicil No:
20028) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22268 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/54/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale ili, Eceabat İlçesi, 2928 pafta, 257 ada, 54 parsel üzerindeki 634014 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3900 Ticaret Sicil No ile Çanakkale
Ticaret Odasına kayıtlı 47 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik Yapı Denetim Müh. ve
Müş.Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men
cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet Sedat
SINMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1217, Oda Sicil No: 24207),
Muhammet Mustafa ARSLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1170, Oda
Sicil No: 18224), Erhan YELKENCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 15408, Oda Sicil No: 39866), Turgay YEŞİLFİLİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 1218, Oda Sicil No: 35294), Mustafa KARAATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 1092, Oda Sicil No: 16120), Bülent KEY (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7386, Oda Sicil No: 19241), Nihat ERGÜREŞ (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1701, Oda Sicil No: 12527), Ersin HÜNEREL
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1432, Oda Sicil No: 46869), Mustafa
GÜNAL’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1191, Oda Sicil No:
20028) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22456 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/55/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale ili, Merkez İlçesi, 8 pafta, 265 ada, 13 parsel üzerindeki 951659 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3900 Ticaret Sicil No ile Çanakkale
Ticaret Odasına kayıtlı 47 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik Yapı Denetim Müh. ve
Müş.Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men
cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Teknik Yapı Denetim Müh. ve Müş.Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet Sedat
SINMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1217, Oda Sicil No: 24207),
Muhammet Mustafa ARSLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1170, Oda
Sicil No: 18224), Turgay YEŞİLFİLİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
1218, Oda Sicil No: 35294), Mustafa KARAATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 1092, Oda Sicil No: 16120), Bülent KEY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 7386, Oda Sicil No: 19241), Nihat ERGÜREŞ (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1701, Oda Sicil No: 12527), Ersin HÜNEREL (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1432, Oda Sicil No: 46869), Mustafa GÜNAL’ın
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1191, Oda Sicil No: 20028) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22457 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

1228/56/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale İli, Merkez İlçesi, H16C13C3D pafta, 5463 parsel üzerindeki 264010 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (a), (c), (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3837-Çanakkale Ticaret Sicil No ile
Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Egemen ERGUN (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216) ve Gönen ELİBÜYÜK’ün (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049) yeni iş almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık
Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22334 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

1228/57/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale İli, Çanakkale İl Özel İdaresi, 3 pafta, 174 parsel üzerindeki 538275 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c), (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3837-Çanakkale Ticaret Sicil No ile
Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Egemen ERGUN (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216) ve Gönen ELİBÜYÜK’ün (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049) yeni iş almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık
Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22339 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/58/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale İli, Karabiga İlçesi, 30M-Ia pafta, 351 parsel üzerindeki 641231 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c), (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3837-Çanakkale Ticaret Sicil No ile
Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Egemen ERGUN (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216) ve Gönen ELİBÜYÜK’ün (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049) yeni iş almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık
Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22340 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/59/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Boğaz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale İli, Biga İlçesi, 30L-IIID pafta, 268 ada, 92 parsel üzerindeki 1183283 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c), (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 6072-Çanakkale Ticaret Sicil No ile
Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 1476 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Boğaz Yapı
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Boğaz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Erkan AYGÖREN’in (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20117, Oda Sicil No: 62055) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22343 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/60/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Boğaz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 41 pafta, 257 ada, 11 parsel üzerindeki 1037355 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c), (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 6072-Çanakkale Ticaret Sicil No ile
Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 1476 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Boğaz Yapı
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Boğaz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Erkan AYGÖREN’in (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20117, Oda Sicil No: 62055) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22345 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/61/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Boğaz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale İli, Biga İlçesi, 18K1B2C pafta, 208 ada, 106 parsel üzerindeki 1030899 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c), (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 6072-Çanakkale Ticaret Sicil No ile
Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 1476 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Boğaz Yapı
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Boğaz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Erkan AYGÖREN’in (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20117, Oda Sicil No: 62055) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22347 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/62/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Batı Kent 17 Yapı Denetim Ltd.Şti. (Eski Unvan Askale Yapı Denetim Ltd.Şti.)’nin
denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale ili, Merkez İlçesi, 31L-2D pafta, 611 ada, 548 parsel üzerindeki 874499 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5957-ÇANAKKALE Ticaret Sicil
No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 935 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Batı Kent
17 Yapı Denetim Ltd.Şti. (Eski Unvan Askale Yapı Denetim Ltd.Şti.)’ne, aynı Kanun’un 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Batı Kent 17 Yapı
Denetim Ltd.Şti. (Eski Unvan Askale Yapı Denetim Ltd.Şti.)’nin kuruluş ortakları Abdullah
BİLGİÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25622, Oda Sicil No: 69529),
Serdar ÇAKMAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 76812) yeni iş almaktan
men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22224 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/63/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Batı Kent 17 Yapı Denetim Ltd.Şti. (Eski Unvan Askale Yapı Denetim Ltd.Şti.)’nin
denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale ili, Bayramiç İlçesi, 29.28.HA pafta, 335 ada, 5 parsel üzerindeki 1057015
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c)
ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5957-ÇANAKKALE Ticaret
Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 935 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Batı
Kent 17 Yapı Denetim Ltd.Şti. (Eski Unvan Askale Yapı Denetim Ltd.Şti.)’ne, aynı Kanun’un 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Batı Kent 17 Yapı
Denetim Ltd.Şti. (Eski Unvan Askale Yapı Denetim Ltd.Şti.)’nin kuruluş ortakları Abdullah
BİLGİÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25622, Oda Sicil No: 69529),
Oğuz BAYRAKTAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89441) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22230 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/64/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Batı Kent 17 Yapı Denetim Ltd.Şti. (Eski Unvan Askale Yapı Denetim Ltd.Şti.)’nin
denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale ili, Kepez İlçesi, 3 pafta, 1353 parsel üzerindeki 1028629 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5957-ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile
Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 935 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Batı Kent 17 Yapı
Denetim Ltd.Şti. (Eski Unvan Askale Yapı Denetim Ltd.Şti.)’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Batı Kent 17 Yapı Denetim Ltd.Şti.
(Eski Unvan Askale Yapı Denetim Ltd.Şti.)’nin kuruluş ortakları Abdullah BİLGİÇ (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25622, Oda Sicil No: 69529), Oğuz
BAYRAKTAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89441) yeni iş almaktan
men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da
olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22232 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/65/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Nahita Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Niğde İli, Merkez İlçesi, 19LII pafta, 599 ada, 36 parsel üzerindeki 1059382 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c), (g) bentleri
ve 3. maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) ve (l)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3732 Ticaret Sicil No ile Niğde
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Ticaret Odasına kayıtlı 1228 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nahita Yapı Denetim Ltd.
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Nahita Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Oktay GÜNDOĞDU’nun (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19635, Oda Sicil No: 67550) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22415 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

1228/66/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Lonca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Kocaali İlçesi, 19P.2D pafta, 306 ada, 6 parsel üzerindeki 1120711 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) bendinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 23465 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret
Odasına kayıtlı 1730 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Lonca Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Lonca
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Resül BASMACI’nın (Elektrik Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 48871) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019
tarihli ve 22322 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

1228/67/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Lonca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Kocaali İlçesi, 19PIID pafta, 306 ada, 5 parsel üzerindeki 1109086 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) bendinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 23465 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret
Odasına kayıtlı 1730 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Lonca Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Lonca
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Resül BASMACI’nın (Elektrik Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 48871) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019
tarihli ve 22329 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

1228/68/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Iğdır İli, Merkez İlçesi, 20.L.II pafta, 41 ada, 111 parsel üzerindeki 753082 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi, 3.
maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b)
bendi, 6. maddesinin 1. fıkrası, 15. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (b) bentleri ve 16. maddesinin
10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5074 Ticaret Sicil No ile Iğdır
Ticaret Odasına kayıtlı 1147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Iğdır Yapı Denetim Ltd.
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ali NAMLI (Makine Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15090, Oda Sicil No: 17778), Mesut COŞKUN
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16791, Oda Sicil No: 22447),
Fatih ARAS (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16790, Oda Sicil No: 31326),
Ahmet Kürşad ŞİMŞEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16792, Oda Sicil
No: 50124), Kıyas AKYÜZ’ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
15185, Oda Sicil No: 19986) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019
tarihli ve 22390 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/69/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Iğdır İli, Merkez İlçesi, 20.L.II pafta, 44 ada, 3 parsel üzerindeki 741171 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi ile
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 6. maddesinin 1. fıkrası ve 16.
maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5074 Ticaret Sicil No
ile Iğdır Ticaret Odasına kayıtlı 1147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Iğdır Yapı
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ali NAMLI (Makine Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15090, Oda Sicil No: 17778), Mesut COŞKUN
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16791, Oda Sicil No: 22447),
Fatih ARAS (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16790, Oda Sicil No: 31326),
Ahmet Kürşad ŞİMŞEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16792, Oda Sicil
No: 50124), Kıyas AKYÜZ’ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
15185, Oda Sicil No: 19986) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019
tarihli ve 22394 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/70/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Iğdır Binyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Iğdır İli, Merkez İlçesi, 19-L-II pafta, 1985 ada, 11 parsel üzerindeki 773417 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi, 3.
maddesinin 1. fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2.
fıkrasının (b) bendi 6. maddesinin 1. fıkrası ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan; 5080 Ticaret Sicil No ile Iğdır Ticaret Odasına kayıtlı 1313 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Iğdır Binyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Iğdır Binyapı Yapı
Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Yaşar SABUR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 27527, Oda Sicil No: 74950) ve Hakan ATIŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No: 88310) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim
veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim
veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve
22403 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

1228/71/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Iğdır Binyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Iğdır İli, Merkez İlçesi, 20-L-I pafta, 27 ada, 251 parsel üzerindeki 760553 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi, 3.
maddesinin 1. fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2.
fıkrasının (b) bendi 6. maddesinin 1. fıkrası ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan; 5080 Ticaret Sicil No ile Iğdır Ticaret Odasına kayıtlı 1313 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Iğdır Binyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Iğdır Binyapı Yapı
Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yaşar SABUR’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 27527, Oda Sicil No: 74950) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019
tarihli ve 22406 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

1228/72/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Iğdır Binyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Iğdır İli, Merkez İlçesi, 20-L-I pafta, 41 ada, 113 parsel üzerindeki 756124 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a), (c) ve (g)
bentleri, 3. maddesinin 1. fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2.
fıkrasının (b) bendi, 4. fıkrasının (l) ve (ö) bentleri, 6. maddesinin 1. fıkrası ve 16. maddesinin 10.
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fıkrası, 23. Maddesinin 12. ve 13. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan;
5080 Ticaret Sicil No ile Iğdır Ticaret Odasına kayıtlı 1313 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Iğdır Binyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Iğdır Binyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş
ortağı Yaşar SABUR’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27527, Oda Sicil
No: 74950) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22407
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

1228/73/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Başakşehir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, F21C22B3D pafta, 2771 ada, 20 parsel üzerindeki 1502148
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c)
ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 696777 Ticaret Sicil No ile
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1504 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başakşehir Yapı
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Başakşehir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Murat KÜÇÜK’ün (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101019) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
28.01.2019 tarihli ve 22271 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

1228/74/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Bolu Arme Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bolu İli, Merkez İlçesi, 1232 ada, 4 parsel üzerindeki 1159655 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) bendinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5508 Ticaret Sicil No ile Bolu Ticaret Odasına kayıtlı 849
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bolu Arme Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bolu Arme Yapı Denetim
Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Cihan YURT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
89323) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22471 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

1228/75/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Ata Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Sarıçam İlçesi, 226 ada, 14 parsel üzerindeki 1199550 YİBF nolu (B Blok)
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g)
bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 6.
maddesinin 4 ve 5. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 50069 Ticaret
Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 647 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ata Yapı
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Ata Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Remzi MURAZ’ın (Makine
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 13372) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
28.01.2019 tarihli ve 22474 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/76/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Ata Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Sarıçam İlçesi, 226 ada, 14 parsel üzerindeki 1199551 YİBF nolu (A Blok)
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g)
bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 6.
maddesinin 4 ve 5. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 50069 Ticaret
Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 647 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ata Yapı
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Ata Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Remzi MURAZ’ın (Makine
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 13372) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının
28.01.2019 tarihli ve 22477 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/77/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Ata Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 815721 YİBF nolu, 1199550 YİBF nolu (B Blok) ve
1199551 YİBF nolu (A Blok) yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası
uygulanan Ata Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Adana, Ticaret Sicil No: 50069, Yapı
Denetim İzin Belgesi Numarası: 647), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Ata Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Remzi MURAZ’ın
(Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 13372) yeni iş almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması Bakanlık
Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22489 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1228/78/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 839009, 918585 ve 896815 YİBF nolu yapılarda,
denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda
yerine getirmediği anlaşılan Ahenk Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı
Resmi Gazete ve 31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete ilanları ile 1 (bir) yıl süre ile
yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan ve bu sebeple Kanunun 8. maddesinin 8.
fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca 01.02.2018
tarihli ve 30319 sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetçi belgesi iptal edilen İsmail TANRISEVER
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 16.10.2018
tarihli ve E:2017/3181-K.2018/1902 sayılı kararı ile 918585 YİBF nolu yapıya ilişkin hakkında
uygulanan

idari

işlemin

yürütmesinin

durdurulmasına

hükmedildiğinden,

İsmail

TANRISEVER’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14152, Oda Sicil No:
13887) denetçi belgesinin iptaline dayanak olan üç adet sebebiyet kaydının bir tanesinin iptal
edilmesinden dolayı hakkında uygulanan denetçi belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi
Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22283 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

1228/79/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1024094 YİBF nolu yapıda, denetim sorumluluğunu
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmediği
anlaşılan Batman Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 22.04.2017 tarihli ve 30046 sayılı Resmi
Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası ve ayrıca 1015360 ve 1031165
YİBF nolu yapılarda denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki
hükümler doğrultusunda yerine getirmediği anlaşılan Batman Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne
idari para cezaları verilmesine sebep olan ve bu sebeple Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca 21.05.2017 tarihli ve 30072
sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetçi belgesi iptal edilen Fikret AYTANIR tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 29.11.2018 tarihli ve
E.2018/2027-K.2018/2309 sayılı kararı ile 1024094 YİBF nolu yapıya ilişkin hakkında uygulanan
idari işlemin iptal edilmesine hükmedildiğinden, Fikret AYTANIR’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13190, Oda Sicil No: 3897) denetçi belgesinin iptaline dayanak
olan üç adet sebebiyet kaydının bir tanesinin iptal edilmesinden dolayı denetçi belgesinin iptali
işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22290 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 121736, 183538 ve 154689 YİBF nolu yapılarda,
denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda
yerine getirmediği anlaşılan

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Kılıçoğlu Yapı Denetim

Ltd.Şti.’ne 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı ve 10.12.2017 tarihli ve 30266 sayılı Resmi Gazete
ilanları ile 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan ve bu sebeple
Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7.
fıkrası uyarınca 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı ve 01.02.2018 tarihli ve 30319 sayılı Resmi
Gazete ilanları ile denetçi belgesi iptal edilen Hatice ŞEN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan
davalarda, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 27.11.2018 tarihli ve E.2018/1864

sayılı ve

27.11.2018 tarihli ve E.2018/1865 sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararları ile yürütmesinin
durdurulmasına hükmedildiğinden, Hatice ŞEN’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 7634, Oda Sicil No: 30141) denetçi belgesinin iptaline dayanak olan üç
adet sebebiyet kaydının iki tanesinin yürütmesinin durdurulmasından dolayı hakkında uygulanan
denetçi belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 28.01.2019 tarihli ve 22315
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

1228/81/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1039769, 1042039
ve 688832 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası
uygulanan Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Yalova, Ticaret Sicil No: 5208, Yapı
Denetim İzin Belgesi Numarası: 840) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Orhan AKYOL’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 2371, Oda Sicil No: 21745) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun da ortağı olmaması Bakanlık Makamının
31.01.2019 tarihli ve 25890 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

1228/82/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Doğan Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, 23C-2B pafta, 1013 ada, 4 parsel üzerindeki 768745 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 646843 Ticaret Sicil No ile İstanbul
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Ticaret Odasına kayıtlı 766 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğan Teknik Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası
verilmesi, Doğan Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Rıdvan GÜMÜŞHAN’ın
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25360, Oda Sicil No: 70495) yeni
iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 31.01.2019 tarihli ve 25887 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

1228/83/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Şişli İlçesi, 1199 ada, 236 parsel üzerindeki 1227550 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 829678 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 2161 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Beyazıt Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
Beyazıt Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Gökcan KARAKUŞ’un (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 110461) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 31.12.2019
tarihli ve 25878 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

1228/84/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Şişli İlçesi, 9079 ada, 13 parsel üzerindeki 1046977 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 829678 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 2161 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Beyazıt Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi,
Beyazıt Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Osman Nurcan ÖZBAŞARAN’ın (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9658, Oda Sicil No: 25177) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 31.01.2019 tarihli ve 25870 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin
Belirlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet
Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/11)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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