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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gebze Teknik Üniversitesinden:

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MARMARA AFETLERLE BAŞ EDEBİLİR 

YAPILAR İÇİN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze Teknik Üniversitesi Marmara Afetlerle

Baş Edebilir Yapılar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,

yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Gebze Teknik Üniversitesi Marmara Afetlerle Baş

Edebilir Yapılar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-

netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

T.C.
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b) GTÜ TTO: Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini,

c) Merkez (MARTEST): Gebze Teknik Üniversitesi Marmara Afetlerle Baş Edebilir

Yapılar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Afetlerin yapılarda oluşturabileceği zararları önceden belirlemeye ve afet zararlarını

azaltmaya yönelik araştırma, inceleme, geliştirme ve deney yapmak; veri toplamak ve bu amaç-

larla bir test merkezi kurmak.

b) Afet riskini azaltma konusundaki deneyimlerini paylaşmak.

c) Tamamlanan çalışmalardan edinilen tecrübeleri bütünleştirmek, uluslararası seviye-

den yerel ve uluslararası kullanıma kadar Merkeze ek bilgi, teknik bilgi ve teknik kaynaklar

sağlamak.

ç) Afetlere karşı risk yönetimini ve bilgi birikimini geliştirmek, yerel/uluslararası pro-

fesyonel uygulamacı ve araştırmacıları bir araya getirmek.

d) Uygulamalı araştırma ve geliştirme laboratuvarları kurmak.

e) Doğal/insan kaynaklı çoklu tehlikeleri etkin ve doğru bir şekilde işlemek ve analiz

etmek.

f) Yenilikçi afet değerlendirme yöntemlerini ve hizmetlerini geliştirmek.

g) Doğal/insan kaynaklı tehlikelerin azaltılması ve etkilerinin en aza indirilmesi için

ilgili tehditleri değerlendirmek ve yönetmek, bu konuda yenilikçi yöntemler geliştirmek.

ğ) Merkezde yürütülecek projeler konusunda GTÜ TTO ile birlikte çalışmak.

h) Afet risklerinin azaltılması için yurt içinde ve yurt dışında çalışan kurum ve kuru-

luşlarla araştırma-geliştirme konularında iş birliği yapmak.

ı) Patent, lisans anlaşması ve teknoloji transferi gibi konularda GTÜ TTO ile çalışmak.

i) Merkez bünyesinde geliştirilen bilgi ve teknolojilerin mülkiyet haklarını almak, bu

haklardan elde edilecek gelirin Üniversitenin araştırma-geliştirme etkinliklerinde kullanmak

ve bu amaçla GTÜ TTO ile çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Köprü ayağı, prefabrik ev, kule, baca, silo, tank, ölçekli yapılar, gökdelen, baraj,

tarihi yapılar, kıyı-liman yapıları, gömülü alt yapılar, rüzgâr titreşim ve benzeri sistem testleri

yapmak.
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b) Sismik yalıtım, sönümleyici, enerji iletim bağlantı parçaları, dış cephe kaplama, is-

kele ve benzeri eleman testleri yapmak.

c) Hastane ekipmanları, asma sistemleri, yükseltilmiş döşeme, IT ekipmanları, sunucu

odaları, kabinleri, temiz odalar ve benzeri yapısal olmayan eleman testleri yapmak.

ç) Hidroloji, hidrolik ve kıyı-liman mühendisliği deneyleri yapmak.

d) Afet tehlikesine karşı yapısal olan ve olmayan elemanları uzaktan izlemek ve rapor-

lamak, endüstri yapılarında risk azaltma sistemlerini geliştirmek ve uygulamak.

e) Zemin ve zemin yapıları deneyleri gerçekleştirmek.

f) Malzeme deneyleri yapmak.

g) Eğitim faaliyetleri, konferans, çalıştay, panel, kurs, seminer, kongre ve bilimsel top-

lantılar düzenlemek; yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak.

ğ) Disiplinler arası alanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı projelerinde kamu/özel sektör ku-

rum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmek ve çalışmalara destek sağlamak.

h) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere

ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetler

vermek, bu hizmetlere ilişkin rapor düzenlemek.

ı) Ürün, yöntem ve teknolojileri standartlaştırmak ve kalite kontrolleri ile ilgili çalış-

malar yapmak.

i) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda halkı bilgilendirmek için medya kuru-

luşları ile iş birliği yapmak, broşürler, kitaplar, videolar, basın bildirileri hazırlamak, çağrılı

toplantılar düzenlemek.

j) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversite

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten Mü-

dür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

Altı aydan uzun süreli izin ve Üniversite dışı görevlendirmelerde yeni bir Müdür görevlendi-

rilir.

(2) Müdür, altı aydan kısa süreli izin ve görevlendirmelerde yardımcılarından birini ve-

kil olarak bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sür-

mesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendi-
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rilebileceği gibi süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün görevden alınması

veya Müdürün görev süresi dolmadan görevden ayrılması durumunda aynı usulle Rektör tara-

fından yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve Yöne-

tim Kurulunun kararlarını uygulamak.

b) Merkez tarafından desteklenen/yürütülen araştırma projelerinin işleyişini izlemek

ve denetlemek.

c) Merkeze bağlı test merkezindeki mevcut tüm cihaz ve gereçlerin en yüksek verimle

kullanılması, sağlıklı işleyişi ve çalışması için her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslayarak düzenli olarak hazır-

lamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak.

d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı

için girişimlerde bulunmak. 

e) Test merkezindeki cihazların envanterini çıkarmak, bunların kataloğunu oluşturmak,

ölçüm ve analizlerin fiyatlandırmasını yaparak Rektörün onayına sunmak.

f) Test merkezinde görev alacak akademik ve idari personelin görev tanımını belirle-

mek, ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak

Rektörün onayına sunmak.

g) Test merkezinin Üniversite elemanlarınca kullanımı, mesai saatleri içinde ve dışında

çalışma prensipleri ile ilgili esasları belirlemek.

ğ) Sanayi ve özel sektör kuruluşları ile diğer üniversite ve araştırma kurumlarının Üni-

versitede yapmak istediği deneyler, ölçümler ve analizleri koordine etmek.

h) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eğitim,

araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra

uygulamak.

ı) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve önerilerden uygun görülenleri yürürlüğe koy-

mak ve bunlardan sağlanan yararlar konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak.

i) Merkezin faaliyetleriyle ilişkili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla

temasa geçmek, iş birliği yapmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10- (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim ele-

manları arasından en fazla iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı

olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdür ile iş birliği içinde Merkezin faaliyetlerini

yürütür, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar. Müdür yardımcısı, gerekli

görülen durumlarda Müdürün talebi ile Rektör tarafından görevden alınabilir. Ayrılan veya gö-

revden alınan müdür yardımcısı için aynı usulle görevlendirme yapılır. Müdürün görev süresi

bittiği zaman yardımcılarının da görev süresi sona erer.
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Yönetim Kurulu

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitede görevli

öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen iki

kişiyle birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

Görev süresi dolmadan ayrılan, altı aydan fazla izin alan veya Üniversite dışında görevlendi-

rilen bir üyenin yerine aynı usulle görevlendirme yapılır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı

üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile en geç üç ayda bir toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları

ile ilgili konularda kararlar almak; çalışma düzenini tespit etmek.

b) Test merkezinde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek; test merkezi ile ilgili

plan ve çalışma programlarını görüşüp karara bağlamak.

c) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda

kararlar almak.

ç) Diğer kurumlarla yapılacak iş birliği esaslarını belirlemek.

d) Rapor, proje teklifi ve benzeri yazışmalar ile Merkezin tüm faaliyetlerini değerlen-

dirmek ve karara bağlamak.

e) Mevcut imkânları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı

kararlar almak.

f) Merkez tarafından desteklenen uygulama ve araştırmaların ilgili araştırıcı, telif, pa-

tent, teknoloji transferi ve benzeri hukuki haklarına ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım

şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

g) Merkezde yapılacak kurs ve benzeri toplantı faaliyetlerinin mali portresini, satışı ya-

pılacak ürünlerin ve diğer işlerin ücretini belirlemek.

ğ) Test merkezinde yapılacak tüm deneylerin, analizlerin ve benzeri işlerin ücretini be-

lirlemek.

h) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı

belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

belirlemek, Merkezin bünyesinde kurulabilecek bölüm ve grupları ve bunlarda görevlendiri-

lecek adaylarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bu-

lunmak, Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.

ı) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 13- (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Danışma Kurulu; Üniversitedeki fakültelerce önerilen öğretim üyeleri arasından ve bilimsel
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ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan, sahip olduğu birikim ve dene-

yimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve dışındaki kişiler arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilen en az beş en çok otuz kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdür

başkanlığında yılda en az bir kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin, afet zararlarının azaltılması konusundaki bilimsel ve teknolojik po-

tansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi sunmak, alınacak

tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği

ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunacak görüşlerini bildirmek.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek

ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin

alınmasına imkân sağlamak.

d) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversite-

lere bağlı merkezler, sanayi ve ilgili kamu kurumları arasında iş birliği ve koordinasyonu sağ-

lamak konusunda görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin birimleri

MADDE 15- (1) Merkez; araştırma faaliyetlerinin yürütüleceği ve deneylerin yapıla-

cağı test merkezi ile eğitim faaliyetlerinin yürütüleceği eğitim merkezinden oluşur.

Personel ihtiyacı

MADDE 16- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2457 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17- (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde

kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hüküm-

leri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İstanbul Arel Üniversitesinden:
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesinde

yürütülen eğitim-öğretim ile öğrenci kayıtları ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen

eğitim-öğretim ile öğrenci kayıtları ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Alan dışı zorunlu ortak ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini,
ç) Baş koordinatör: Fakültede eğitim ve öğretim programlarının planlanması, yürütül-

mesi ve koordinasyonundan sorumlu Dekan tarafından görevlendirilmiş Dekan Yardımcısını,
d) Dekan: İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
e) Ders kurulu: Konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla aynı program içinde verilen teo-

rik ve uygulamalı derslerin bütününü,
f) Dönem: En az otuz iki haftadan oluşan bir eğitim yılını,
g) Dönem koordinatörü: Dekan tarafından görevlendirilmiş, sorumlu oldukları senenin

eğitim ve öğretiminin amaç ve hedefleri doğrultusunda planlanması ve uygulanmasından so-
rumlu öğretim üyesini,

ğ) Eğitim Koordinasyon Komisyonu (EKK): Dekanın başkanlığında baş koordinatör
olarak görevlendirilen Dekan Yardımcısı, Tıp Eğitimi Anabilim Dalından bir öğretim üyesi ve
dönem koordinatörlerinden oluşan ve 3 yıl süreyle görev yapan Komisyonu,

h) Fakülte: İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ı) Fakülte Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,
i) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
j) İntörnlük dönemi: Altıncı dönemde klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar uygula-

malarını içeren on iki aylık eğitim-öğretim sürecini,
k) Kurul başarı puanı: Ders kurulları puan ortalamasının %60’ı ile kurul genel sınav

puanının %40’ının toplamından elde edilen puanı,
l) Kurul sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde okutulan ders kurullarının biti-

minde her ders kurulu için yapılan sınavı,
m) Mütevelli Heyeti: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
n) Öğrenci: İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim gören kayıtlı

öğrenciyi,
o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ö) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,
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p) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından
programına göre seçenekler arasından kayıt olduğu dersi,

r) Senato: İstanbul Arel Üniversitesi Senatosunu,
s) Staj: Dönem IV ve V’te anabilim/bilim dallarındaki klinik, ameliyathane ve polikli-

niklerde yapılan mesleki eğitim ve uygulamaları,
ş) Staj sınavı: Dördüncü ve beşinci dönemlerde görülen her bir stajın bitiminde yapılan

sınavı,
t) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,
u) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıtlar, İlişik Kesme, Danışman Atanması,

Kimlik Kartı, Yatay Geçiş ve İntibak
Öğrenci kabul-kayıt
MADDE 5- (1) Fakülteye öğrenci kabulü ve kaydı için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak.
b) ÖSYM tarafından o öğretim yılında yapılan merkezi sınavla kayıt hakkı kazanmış

olmak.
c) Hekimlik yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunu bulunmamak.
ç) 5/5/2022 tarihli ve 31826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniver-

sitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre istenen belgeleri sağ-
lamak.

(2) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik
durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Millî Eğitim Bakanlığınca
onaylanmış olması gerekir.

Kayıt yenileme
MADDE 6- (1) Öğrenciler her öğretim yılı başında öğrenim ücretini yatırdıktan sonra

akademik takvimde belirlenen süre içinde kaydını yenilemekle yükümlüdür. Öğrenim ücretini
süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(2) Öğrenim ücretini ödemeyen/kaydını yenilemeyen öğrenciler, derslere, sınavlara gi-
remez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin öğrenim ücretini ödemediği/kayıt
yenilemediği yıl öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt dondurma ve kayıt silme
MADDE 7- (1) Öğrencilerin kaydı, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu, haklı ve geçerli

sebepler ve ilgili yönetim kurulu kararıyla bir kerede bir yılı geçmemek üzere en çok iki yıl
dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğretim ücreti, bir sonraki eğitim-öğretim üc-
retinden mahsup edilir. Bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönem-
deki ara sınav ve yılsonu sınavlarına giremez. Kayıt dondurma isteklerinin yılbaşında ve ders
kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir. Bu süreler bittikten sonra, ancak sağlık sorunları, as-
kerlik, afet ve benzeri olağanüstü durumlarda başvuruda bulunulabilir. Bu nedenle yapılacak
başvurular için tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınması ve bu rapor süre-
sinin kayıt dondurulacak yarıyılın zorunlu devam süresini kapsaması askerlik, afet ve benzeri
durumların belgelendirilmesi gerekir.
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(3) Kayıt silme işlemlerinde, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendi ve İstanbul Arel Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönet-
meliği hükümleri esas alınır.

İlişik kesme
MADDE 8- (1) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilme nedenleri şunlardır:
a) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılma isteğinde bulunmak.
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası almak.

Danışman
MADDE 9- (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye Dekanlık tarafından bir

akademik danışman atanır.
(2) Akademik danışman, öğrencinin öğrenimiyle ilgili olarak öğretim süresi boyunca

öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Dekan, gerektiğinde öğretim elemanlarından, aka-
demik danışmanı olduğu öğrencilerin faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor isteyebilir.
Danışmanların çalışma esasları Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

Kimlik kartı
MADDE 10- (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye Rektörlük tarafından Üni-

versite kimlik kartı verilir.
Yatay geçiş ve intibak
MADDE 11- (1) Fakülteye, süre ve ders içerikleri itibarıyla eşdeğer eğitim programı

uygulayan diğer tıp fakültelerinden yatay geçiş, geçişin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan
mevzuat hükümlerine ve Üniversitenin ilgili kurullarının kararlarına göre yapılır.

(2) İntibak ile ilgili işlemler, işlemlerin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan ilgili mev-
zuat hükümlerine ve Üniversitenin ilgili kurullarının kararlarına göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Takvim, Eğitim-Öğretim Esasları, Planları, Programları,

Notlar ve Başarının Değerlendirilmesi
Akademik takvim
MADDE 12- (1) Akademik takvim, her yıl Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato-

nun onayından sonra ilan edilir.
Eğitim-öğretim esasları ve planları
MADDE 13- (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi altı dönem olup bu süreye hazırlık

sınıfı dahil değildir. Fakültede tıp doktorluğu eğitim-öğretimi aşağıdaki üç kademeden oluşur:
a) Temel ve Klinik Tıp Bilimleri Dönemi: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde Temel

Tıp ve Klinik Bilimler öğretiminin ilk kademesini oluşturan ağırlıklı olarak teorik ders ve la-
boratuvar uygulamalarının olduğu eğitim-öğretim dönemidir.

b) Uygulamalı Klinik Tıp Bilimleri Dönemi: Dördüncü ve beşinci dönemlerde Klinik
Tıp Bilimlerinde uygulamalı hastane eğitim-öğretimine dayalı stajlardan oluşan dönemlerdir.

c) İntörnlük-Aile Hekimliği Dönemi: Altıncı dönemi kapsayan Klinik Tıp Bilimlerinde
eğitim sorumlusu gözetiminde hasta tanı ve tedavisine bizzat katılarak, 12 ay süren eğitim-öğ-
retim dönemidir.

(2) Dördüncü ve beşinci dönem stajları ve intörnlük dönemi, Üniversitenin Sağlık Uy-
gulama ve Araştırma Merkezlerinde yapılır. Kurum dışı eğitim, ancak Fakülte Yönetim Kurulu
kararı ve Senatonun onayıyla gerçekleşir.

(3) Kurul dışı dersler ve seçmeli dersler, ders geçme esasına göre verilir. Başarı puanı
100 üzerinden 60’tır. Fakülteden mezuniyet için bu derslerden başarılı olunması şarttır.
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(4) Eğitim-öğretim, birinci, ikinci, üçüncü dönemlerde dönem geçme, dördüncü ve be-
şinci dönemlerde staj geçme esasına göre yapılır. Bu nedenle öğrenci, birinci, ikinci ve üçüncü
dönemlerde kaldığı seneyi, dördüncü ve beşinci dönemlerde başarısız olduğu veya devamsızlık
yaptığı staj veya stajları tekrarlar.

(5) Öğrenci her yarıyılda en az bir adet olarak açılan seçmeli derslerdeki bir seçeneğe
kayıt olmak zorundadır. Bu derslerin eğitimi yarıyıl esasına göre yapılır. Alan dışı zorunlu ortak
derslerin öğrenciler tarafından açıldığı dönemlerde alınması gerekir. Bu dersler Üniversite ta-
rafından merkezi olarak planlanır, eğitimi ve sınavları yapılır.

Baş koordinatör
MADDE 14- (1) Baş koordinatör, Dekan tarafından görevlendirilen dekan yardımcısı-

dır. Baş koordinatör, tüm eğitim-öğretimin Fakültenin amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda
uygulanmasını sağlar ve denetler. Baş koordinatör görevi başında olamadığı zamanlarda yerine
diğer dekan yardımcısı vekalet eder.

Baş koordinatörün görevleri
MADDE 15- (1) Baş koordinatörün görevleri şunlardır:
a) Dönem koordinatörleriyle birlikte programların entegrasyona uygun bir şekilde ha-

zırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
b) Ders kurulu başkanları ile birlikte ilgili ders kurullarının bütünlük ve uyum içinde

yürütülmesini denetler.
c) Sınav görevlendirmelerini hazırlar, sınavların aksamadan yürütülmesini sağlar.
Dönem koordinatörleri
MADDE 16- (1) Her dönemin bir koordinatörü vardır. Dönem koordinatörleri Fakülte

öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından her dönem için görevlendirilir.
Dönem koordinatörlerinin görevleri
MADDE 17- (1) Dönem koordinatörlerinin görevleri şunlardır:
a) Sorumlusu olduğu dönemin akademik takvimini uygular. Sorumlusu olduğu dönemin

programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
b) Her ders kurulu sonunda öğretim üyesi ve öğrenciden gelen geri bildirimleri değer-

lendirerek Koordinatörler Kuruluna bilgi verir.
c) Ders kurulu sınavları, staj sınavları, mazeret sınavları, genel sınav ve bütünleme sı-

navlarının hazırlanmasında ders kurulu başkanları ile iş birliği yaparak uygulamayı sağlar.
ç) Sorumlusu olduğu dönemin öğrencilerinin sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı

olur.
Eğitim koordinasyon komisyonu (EKK)
MADDE 18- (1) EKK’nin görevleri şunlardır:
a) Her eğitim-öğretim yılında anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda eğitim-öğ-

retim ve sınavların genel planlamasını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
b) Fakültede tüm eğitim ve öğretimin, akademik takvime dayalı olarak düzenli ve

uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
c) İkinci yarıyıl içinde, bir sonraki ders yılının akademik takvimini belirleyerek Fakülte

Kuruluna sunmak.
ç) Öğrenci sınavlarının sonuçlarını incelemek, başarı veya başarısızlık nedenlerini sap-

tamak ve gerekirse bunları bir raporla Dekanlığa sunmak.
d) Akademik yıl bitimini izleyen bir ay içinde o akademik yıla ait değerlendirmeleri

yapmak ve sonuçları Dekanlığa sunmak.
e) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere programda de-

ğişiklik önerisini Dekanlığın onayına sunmak.
f) Eğitimin kalitesini yükseltmek için gereken değişiklikler ve ders eğitim araçları ile

bunların altyapısı hakkındaki görüş ve önerileri Dekanlığa sunmak.
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g) İlgili mevzuat ile yapılması gereken değişiklikler konusunda görüş ve önerileri be-
lirlemek.

ğ) Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğren-
ciler hakkındaki bilgileri Dekanlığa ulaştırmak.

h) Öğrenci kulüpleri ile ilgili faaliyetleri yakından izlemek, öğrencilerin gereksinim ve
sorunları konusunda araştırmalar yapmak, saptanan sonuçları ve önerileri Dekanlığa sunmak.

ı) Fakülteye kayıt olan her öğrenciye eğitim-öğretim ile ilgili hususlarda yardımcı olmak
üzere bir danışman önermek, öğrenci danışmanlık hizmetlerini izlemek, incelemek ve bu ko-
nuda görüş hazırlamak.

i) Dekanın eğitim ve öğretimle ilgili olarak EKK’den istediği diğer çalışmaları yapmak,
gerektiğinde görüş bildirmek ve anabilim dalları ile koordinatörlerin görüşlerini aktarmak.

(2) EKK, her dönem başlamadan iki hafta önce ve her dönem bitiminden bir hafta sonra
toplanır.

Eğitim-öğretim süresi ve AKTS
MADDE 19- (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi dönem geçme esasına dayalı olarak

her biri bir ders dönemini kapsayan 6 yıldır. Derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her
dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmadan azami öğrenim süresi dokuz eğitim-
öğretim yılıdır. İsteğe bağlı olan bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı azami sürenin dışındadır.
Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilecek ek süre ise azami öğrenim süresinden
sayılır. Her eğitim-öğretim yılı en az 32 haftalık sürelerden oluşur. Cumartesi, pazar ve resmi
tatil günleri ile kurul sonu sınavı ve dönem sonu sınavı ve staj sınavlarının yapıldığı süreler,
bu süreye dâhil değildir.

(2) Öğrencinin, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, altı yılda ta-
mamlaması gereken toplam kredi en az 360 AKTS’dir. Derslerin AKTS kredileri toplamı her
yarıyıl 30 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir.

(3) Fakülte öğretim programında her dönem, bir sonraki dönemin ön şartıdır. YÖK’ün
öngördüğü alan dışı zorunlu ortak dersler ve seçmeli dersler dördüncü dönem için ön şartlı
derslerdir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde alan dışı zorunlu ortak dersler ile seçmeli ders-
lerden başarısız olan öğrenciler bir üst döneme devam eder. Ancak dördüncü döneme başla-
madan önce bu derslerin sınavlarına girmek ve başarılı olmak gerekir. Alan dışı zorunlu ortak
dersler ile seçmeli dersleri başarmış olmak dördüncü döneme başlamanın ön şartıdır. Tüm staj
devamlarını tamamlamış ve biri hariç tüm staj sınavlarından başarılı olmuş olan öğrenci in-
törnlüğe başlayabilir. Ancak en yakın tarihteki bütünleme sınavına girmek ve başarısız olduğu
takdirde stajı tekrarlamak zorundadır.

(5) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler dönem başında yapılan muafiyet sınavlarında
veya İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olmaları durumunda birinci, ikinci ve üçüncü dönem-
lerde okutulan zorunlu İngilizce derslerinden muaf sayılır.

(6) Her yıl, bir sonraki öğretim yılının eğitim-öğretim programı, ders kurulları başkan-
ları ile birlikte Mayıs ayı içinde dönem koordinatörlerince hazırlanıp, EKK tarafından değer-
lendirildikten sonra en geç 1 Haziran tarihinde Dekanlığa sunulur. Fakülte Kurulunun onayın-
dan sonra kesinleşen program, ders yılı başında öğretim elemanları ve öğrencilere duyurulur.

AGNO
MADDE 20- (1) Fakülte eğitiminde notların değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar

uygulanır:
a) AGNO, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulun-

duğu bölüm veya programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak ilgili yönergede ta-
nımlandığı şekilde hesaplanır.
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b) Yurt içi ve yurt dışı yatay geçişle gelen öğrenciler için Fakülte dışından alınan ders-
lerin başarı notunun hesaplanmasında ilgili yönerge hükümleri uygulanır.

Devam durumu
MADDE 21- (1) Ders kurullarındaki laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha ve

klinik çalışmaları gibi uygulamalı derslere ve teorik derslere devam zorunludur.
(2) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ilgili ders kurulunda yer alan toplam teorik

ders sayısı baz alınarak, ders kurulundaki toplam teorik derslere %70 devam sağlamadığı be-
lirlenen öğrenci ilgili ders kurulu kapsamında yapılan teorik sınava giremez ve ders kurulu sı-
nav notu hesaplanırken teorik sınav notu katkısı “0” olarak hesaplanır. Ders kurulunda yer alan
herhangi bir anabilim/bilim dalı pratiğinde %80 devam sağlamayan öğrenci, o ders kurulu sı-
navı kapsamında yapılan ilgili anabilim/bilim dalı pratik sınavına giremez ve ders kurulu sınav
notu hesaplanırken ilgili anabilim/bilim dalı pratik notu katkısı “0” olarak hesaplanır. Bu kural
final ve bütünleme sınavları için de tüm ders kurulları dikkate alınarak uygulanır.

(3) Dördüncü, beşinci ve altıncı dönemlerdeki stajların her birinin %20 ve fazlasına
mazeretli olsa dahi katılmayan öğrenci, o stajdan başarısız kabul edilir ve stajı tekrarlar. %20’sine
kadar olan devamsızlık anabilim dalı tarafından mesai dışı saatlerde öğrenciye telafi ettirilir.

Sınavlar
MADDE 22- (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren aşağıda be-

lirtilen sınavlara katılmakla yükümlüdürler:
a) Kurul sınavı; birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her ders kurulu sonunda yapılan

sınavlardır.
b) Dönem sonu final sınavı; ders yılı içinde yer alan tüm ders kurullarının teorik ve

pratik dersleri ile klinik yaklaşım ve klinik bilimler konularını kapsayan, son ders kurulu teorik
ve pratik sınavını takip eden 14-21 gün içinde yapılan ve 100 puan üzerinden en az 50 puanlık
başarı şartı olan genel sınavdır.

c) Dönem sonu bütünleme sınavı; dönem sonu final sınavında başarısız olan öğrenciler
için aynı sınav döneminde ve dönem sonu sınavının bitiminden en erken 14 gün, en geç 21
gün sonra yapılan sınavdır.

ç) Staj sonu sınavı; her stajın sonunda yapılan sınavdır.
d) Staj sonu bütünleme sınavı; staj sonu sınavları stajın son gününde yapılır. Başarısızlık

halinde öğrenci bir sonraki stajına devam edebilir. Başarısız olunan stajlar için öğrencilere
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarının sınav günlerinde, Dekanlığa iki hafta önceden bütünleme
sınavına girmek istediklerini belirten dilekçe vermek kaydıyla bir sınav hakkı tanınır. Bunda
da başarısız olursa tüm stajları bittikten sonra başarısız olduğu stajı tekrarlar.

e) Mazeret sınavı; öğrencinin haklı ve geçerli mazeretinin belgeye dayalı olması halinde
ve tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanesinden alınmış sağlık raporunun bulunması
ve bunların Fakülte Yönetim Kurulunca kabulü halinde giremediği herhangi bir kurul sınavı
için yapılan sınavdır. Dönem sonu final ve bütünleme sınavları ile staj sınavı ve staj bütünleme
sınavları için mazeret sınavı açılamaz. Öğrencilerin mazeret sınavına girebilmeleri için haklı
ve geçerli mazeretlerini, mazeretlerinin sona ermesinden itibaren beş iş günü içinde Dekanlığa
belgeleriyle birlikte yazılı olarak bildirmeleri gerekir. Mazeret sınavlarının tarihini Dekanlık
belirler.

(2) Sınavlar teorik (sözlü, yazılı -test veya klasik- ya da hem sözlü hem yazılı) ve pratik
(sözlü, yazılı veya hem sözlü hem yazılı) olarak yapılabilir. Bu sınavların ne şekilde yapılacağı
anabilim dalları ve EKK tarafından birlikte planlanır. Bir ders veya ders kurulunun teorik ve
pratik sınavları birlikte değerlendirilir. İntörnlük dönemi hariç teorik sınav yapılması mecbu-
ridir. Ders kurulu sınavlarında ders kurulunu oluşturan anabilim/bilim dalına ait teorik ve pratik
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ders ağırlıklarına göre soru sorulur. Staj sonu ve staj sonu bütünleme sınavları pratik ve/veya
teorik; yazılı ve/veya sözlü olarak ilgili anabilim dalı tarafından yapılır.

(3) Sınav programı akademik takvim çerçevesinde Dekanlık tarafından tespit ve ilan
edilir. Dini ve millî bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav
tarihleri ilan edildikten sonra değiştirilemez. Ancak zorunlu hallerde Fakülte Yönetim Kuru-
lunca en az 3 gün önceden ilan edilmek şartıyla değiştirilebilir. Sınavlarda uyulacak kurallar
EKK tarafından belirlenir.

(4) Öğrenci, girmeye hak kazandığı bütün sınavlara ilan edilen yer, gün ve saatte girmek
zorundadır. Öğrenci, girmeye hak kazandığı halde Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen
bir mazereti olmaksızın girmediği sınavdan başarısız sayılır ve “0” notu alır. Öğrencinin girme
hakkının olmadığı bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da geçersizdir ve
iptal edilir. Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği belirlenen öğrenci
hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya
teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o sınavdan “0” notu alır ve başarısız olmuş sayılır.

(5) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç on gün içinde De-
kanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Dekanlığın belirlediği yöntemle ilan edildiği anda kesin-
leşir. Sınav sonuçları hakkındaki itirazlar, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç beş iş günü içe-
risinde, yazılı olarak öğrencinin kendisi tarafından Dekanlığa yapılır. Bu itirazlar, ilgili ders
kurulundan Dekanlığın belirleyeceği üç öğretim üyesi tarafından yeniden incelenir. Dekanlık
itiraz sonuçlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak iletir. Maddi hata görülürse
Fakülte Yönetim Kurulu gerekli not düzeltmesini yapar. Başka herhangi bir nedenle not de-
ğiştirilemez.

(6) Tüm staj devamlarını tamamlamış ve biri hariç tüm staj sınavlarından başarılı olmuş
olan öğrenci intörnlüğe başlayabilir. Ancak en yakın tarihteki bütünleme sınavına girmek ve
başarısız olduğu takdirde stajı tekrarlamak zorundadır.

(7) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazereti olmaksızın kurul sınavına ka-
tılmayan öğrencinin girmediği kurul sınavı notu “0” olarak kabul edilir ve kurul sınavları not
ortalaması buna göre hesaplanır.

(8) Her türlü sınav evrakı, sınava giriş tarihinden itibaren birim arşivinde beş yıl bek-
letilir ve saklama süresini tamamladıktan sonra kurum arşivine devredilir.

Sınavların değerlendirilmesi
MADDE 23- (1) Tüm sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Ortak zorunlu ve

seçmeli derslerden başarı durumu, İstanbul Arel Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğ-
retim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenir.

Notlar ve başarı değerlendirme
MADDE 24- (1) Başarının değerlendirilmesinde, sınavlarda 100 tam puan üzerinden

mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.
(2) Dönem sonu başarı notu, ilgili yönergede tanımlandığı şekilde hesaplanır. Başarılı

sayılmak için dönem sonu final veya dönem sonu bütünleme sınavından en az 50 (DD) puan
almış olmak gerekir. Dönem veya staj başarı notu 60 (CC) ve üstüdür. Fakültede her bir dönem
toplam kredi 60 AKTS’den oluşur.

(3) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100
tam not üzerinden en az 65 almak koşuluyla ders kurulları ortalama notu 80 veya daha fazla
olan birinci, ikinci ve üçüncü dönem öğrencileri, dönem sonu sınavına girmeden başarılı sayı-
lırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, dönem/yıl sonu başarı notu olarak
kabul edilir. Bu öğrencilerden dönem sonu sınavına girmek isteyenler, sınavdan en az 15 gün
önce yazılı dilekçe ile başvururlar.
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(4) 100 üzerinden mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanan ham başarı notları
aşağıdaki tabloda yer alan karşılıklarına göre harf notuna dönüştürülür:

Not Aralığı Katsayısı Harf Notu
90-100 4,00 AA
80-89 3,50 BA
70-79 3,00 BB
65-69 2,50 CB
60-64 2,00 CC
55-59 1,50 DC
50-54 1,00 DD
40-49 0,50 FD
00-39 0 FF
Ders veya staj tekrarı
MADDE 25- (1) Öğrencilerin ders veya staj tekrarı işlemleri Senatonun aldığı kararlar

doğrultusunda yapılır.
İntörnlük ile aile hekimliği dönemi
MADDE 26- (1) İntörnlük-aile hekimliği dönemindeki eğitim programının amacı öğ-

rencinin daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptır-
mak, öğrenciye hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim
adayını, yalnız başına kaldığında, bu sanatı en iyi biçimde uygulayabileceği düzeye getirmek-
tir.

(2) İntörnlük-aile hekimliği dönemindeki klinik ve poliklinik uygulamalar, EKK tara-
fından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan yıllık ders planları içinde düzenlenir.

(3) İntörnlük-aile hekimliği döneminde başarılı sayılmak için;
a) Her birim rotasyonunun veya stajın zorunlu süresini tamamlamış olmak, ilgili klinik

ve polikliniklerde bilfiil çalışmış olmak, zorunlu haller dolayısıyla eksik kalmış çalışmaları ta-
mamlamış olmak,

b) Her uygulama stajı sonunda ilgili anabilim dalı başkanlığından o stajın başarı ile ta-
mamlandığını ve gereken nöbetlerin tutulmuş olduğunu gösteren yeterlik belgelerini almış ol-
mak,

gerekir.
(4) İntörnlük-aile hekimliği stajlarının bir veya birkaçından başarılı olamayan öğrenciye

başarısız olduğu staj/stajları başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Bu dönemi başarı
ile tamamlayanlara başka bir sınav uygulamaksızın tıp doktoru diploması verilir.

Öğretim dili
MADDE 27- (1) Fakültenin öğretim dili Türkçedir. Ancak bazı seçmeli dersler kısmen

veya tamamen yabancı dille okutulur.
Mezuniyet başarı derecesi
MADDE 28- (1) Mezuniyet başarı derecesi aşağıdaki şekilde tespit edilir:
a) Beşinci dönem sonuna kadar alınan her döneme ait dönem geçme notlarının ortala-

ması ile mezuniyet derecesi hesaplanır. Dördüncü ve beşinci dönemlerde dönem geçme notu
o dönemde alınan staj notlarının ortalaması dikkate alınarak tespit edilir.

b) Mezuniyette ilk 3 dereceye girecek öğrencilerin, birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde
bütünlemeye kalmamış olmaları, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazeretler dışında yıl ve
süre kaybetmemiş olmaları, dördüncü, beşinci ve altıncı dönemlerde staj tekrar etmemiş ol-
maları gerekir.

c) Fakülteye yatay geçiş yapan öğrenciler derecelendirmeye alınmazlar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diploma ve transkript
MADDE 29- (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: En az 120 AKTS alan ve başarılı olan Temel

Bilimler dönemini bitirenlere 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Al-
maları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön
lisans diploması verilir.

b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik 360 AKTS
eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir. Bu diplomanın ilgili
mevzuata göre Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması gereklidir.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere
geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere
diploma yerine geçecek, kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan
bir belge verilir.

Değişim ve staj programları
MADDE 30- (1) Fakülte ders planında yer alan dersler ve stajlar, Fakülte Yönetim Ku-

rulunun eşdeğerliğini kabul edeceği ve Senatonun onaylayacağı kurumlarda yapılabilir.
(2) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda,

Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) ve YÖK Öğrenci Değişim Programları
çerçevesinde öğrenci değişim programı uygulanabilir.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 31- (1) Her türlü tebligat için adres, kayıt sırasında öğrencinin bildirdiği ad-

restir.
Disiplin
MADDE 32- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Öğrenim ücreti
MADDE 33- (1) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyeti tarafın-

dan belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 34- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde İstanbul Arel Üniver-

sitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hü-
kümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygula-
nır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 35- (1) 2/6/2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış-
tır.

Yürürlük
MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürü-

tür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Bismil 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 944 

—— • —— 
Giresun Sulh Ceza Hakimliğinden: 

 

 812 
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Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
         914 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1- İHALENİN KONUSU: 
Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait olan Tapunun Şehitkamil İlçesi, 

Yalangöz Mahallesi 8873 ve 8886 adalarda kayıtlı toplam 402.330,88 m²’lik taşınmazların 
331.922.976,00 TL muhammen bedel ile satışı işidir. 

S.No Ada Parsel Alan (m²) İmar Planı 
Toplam Alan 

(m²) 

M² 

Rayiç 

Toplam 

Muhammen 
Geçici 

Teminat 
Bedel Bedel 

1 8873 1 202.249,05 m² Küçük Sanayi Alanı 

(Küçük Sanayi Sitesi) 

 E:1.00 Yençok:12.50 m 

402.330,88 
825,00 

TL 

331.922.976,00 

TL 

9.960.000,00 

TL 2 8886 1 200.081,83 m² 

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü 

artırma suretiyle yapılacaktır. 
3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edeceklerdir. Çıktısı 
alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak ihale dosyasına 
konulacaktır. 

İhale şartname bedeli 250,00.-TL olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya 
Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına yatırılabilecektir. 

4- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka 
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 
teminat mektubu da sunabilirler. 
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5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 

Söz konusu yerin ihalesi 01.02.2023 Çarşamba günü, saat 15.00 ‘da Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) 

yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 

Müdürlüğüne 01.02.2023 Çarşamba günü, saat 12.00 ‘a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 

ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle 

süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İSTENİLEN BELGELER: 

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 

- A. İÇ ZARF 

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 

edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 

herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 

reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 

isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 

tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

- B. DIŞ ZARF 

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi, 

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 

d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

f) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 

g) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

ğ) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 

h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 

ı) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 

- C. DIŞ ZARFIN KAPATILMASI 

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 

olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 

 842/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Antalya İli Finike Belediye Başkanlığından: 
1- İHALE KONUSU: Mülkiyeti Finike Belediye Başkanlığı’na ait olan İncirağacı 

Mahallesi, 476 ada, 1 parselde E:0,60, Yençok:6,50 olmak üzere Pazar Alanı imarlı taşınmaz 
üzerine kat karşılığı dükkân, Pazaryeri binası inşa edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 35 ve 36. maddesine göre kapalı teklif usulü, belediyeye bırakılacak bağımsız 
bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle ihale edilecektir. 

2- İHALE KONUSU TAŞINMAZ: 

İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel 
Toplam Arsa 

Alanı (m2) 

İmar 

Durumu 

Geçici 

Teminat (TL) 

ANTALYA FİNİKE İNCİRAĞACI 476 1 6.128,32 

E: 0,60 

Yençok: 

6,50 

1.680.937,35 

3- İHALENİN NEREDE HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale, 09/02/2023 
Perşembe günü saat 10:00’da “Eski Mahalle, Yayla Bulvarı, 109. Sokak, No: 1 Finike Belediyesi 
Toplantı Salonu Finike / ANTALYA” adresinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4- ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: Finike Belediye Başkanlığı ana hizmet 
binasındaki, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 5.000,00 TL (Beşbintürklirası) bedel ödenerek 
alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.) 

5- İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: İncirağacı Mahallesi, 476 Ada 1 Parsel üzerinde 
Kat Karşılığı Pazaryeri Binası inşa edilecektir. 

Paylaşım, bağımsız bölüm net alanları toplamı baz alınarak, toplam inşaat alanının 
yaklaşık %25,53’üne denk gelen işbu şartnamenin eki olan İdari Şartnamede belirtilen bağımsız 
bölümleri (Zemin Kat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 bağımsız bölüm numaralı dükkanlar 
ile 47 bağımsız bölüm numaralı Pazar Alanı) idareye bırakmak suretiyle yapılacaktır. İhale bunun 
üzerine verilecek nakit Türk Lirasını en çok teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye 
bırakılacak bağımsız bölümler üzerine teklif edilecek nakdin muhammen bedeli 25.000,00 TL 
(Yirmibeşbin Türk Lirası)’dir. İhale sonucu ortaya çıkan bedelin, sözleşmesinin imza tarihinden 
itibaren %50 si sözleşme esnasında, diğer %50 si ruhsat alınmasına müteakip 30 gün içerisinde 
ödenecektir. Belediyeye kalacak olan işyerleri haricinde bina orta ortak alanlarının (zabıta odası, 
tesisat odası, depo odası, çatı ile) kullanım ve tasarrufu belediyenin olacak şeklinde paylaşım 
yapılacaktır. İdari Şartnamede belirtilen Hakediş durumlarına göre Zemin Kat 9, 10, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 
bağımsız bölüm numaralı dükkanlar ile Birinci Kat 43, 44, 45 ve 46 bağımsız bölüm numaralı 
dükkanlar yükleniciye bırakılacaktır. Yüklenici ince işlere başlamadan önce bir adet numune 
dükkân yaparak idarenin onayını aldıktan sonra diğer tüm ince imalatları bu numune dükkâna 
uygun biçimde yapacaktır. Yüklenici tüm dükkanlarda teknik şartnameye uygun 1. Sınıf malzeme 
kullanacak olup, kendi payına düşen dükkanlarda kullandığı malzemelerin (vitrifiye, tesisat, 
elektrik, yer döşemesi vb. gibi) aynılarını Belediye payına düşen dükkanlarda da kullanacaktır. 

6- TAHMİNİ BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ: Toplam inşaat alanına göre, 
İnşaat Bedeli yaklaşık maliyet bedeli olarak alınmış olup buna göre, Yaklaşık Maliyet (Takribi 
Bedel) 21.960.056,70 TL (Yirmibirmilyondokuzyüzaltmışbinellialtıtürklirasıyetmişkuruş)’dir. 

17.01.2023 tarih ve 6 sayılı Kıymet Takdir Komisyonu raporuna göre arsa m2 birim fiyatı 
5.555,55 TL’den arsa bedeli 34.046.188,18 TL (Otuzdörtmilyonkırkaltıbinyüzseksensekiztürklirası 
onsekizkuruş)’dir. Buna göre Toplam Yaklaşık Maliyet; İnşaat yapım bedeli + arsa bedeli + 
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muhammen bedelin toplamı olan 56.031.244,88 TL (Ellialtımilyonotuzbirbinikiyüzkırkdört 
türklirasıseksensekizkuruş)’dir. 

Geçici Teminat Bedeli; Yaklaşık maliyet, arsa bedelinin toplamı ve muhammen bedel 

toplamının % 3’ü olan 1.680.937,35 TL (Birmilyonaltıyüzseksenbindokuzyüzotuzyeditürklirası 

otuzbeşkuruş)’dir. 

7- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya 

kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir. 

A. İkametgâh belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.) 

B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi, 

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 

D.  a) Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri 

meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, 

b) Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine 

ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler. 

E. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri, 

a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri, 

b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname 

ile imza sirküleri, 

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her 

birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

F. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse 

oranlarını ve görevlerini belirten belge, 

G.  İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli 

imza sirküleri, 

H.  İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, 

İ. Geçici teminat yatırıldığını gösteren makbuz ya da idari şartnamenin 11. Maddesinde 

yer alan Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerleri içeren belge, 

J. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık 

sözleşmesi, 

K. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda 

alınmış belge, 

L. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge, 

M. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer 

Gördü Belgesi”, 

N.  İşe ait şartnamenin eki örneğe ve 11’inci maddede belirtilen şartlara uygun olarak 

hazırlanmış teklif mektubu, 
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O. İşe ait şartnamenin 8’inci ve İlanın 8’inci maddesinde belirtilen iş deneyimine sahip 

olduğuna dair belge, 

P. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname, 

R. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam 

edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere 

yaptırabilir. Bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.) 

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi (Şantiye Şefi) 

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli Mimar 

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli Makina Mühendisi 

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli Elektrik Mühendisi 

• 1 adet en az 3 yıl deneyimli İnşaat Teknikeri 

• 1 adet en az 3 yıl deneyimli Harita Mühendisi 

• 1 adet tam zamanlı A veya B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 

8- YETERLİLİK KRİTERLERİ: 

Mali Durum Belgeleri: İstekli firmalar bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip 

olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem 

de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 

1. Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans 

kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir 

nakit kredi toplamlarının 10.000.000,00 TL (Onmilyon Türk Lirası)’den, kullanılmamış 

kredilerinin de yine 10.000.000,00 TL (Onmilyon Türk Lirası)’den az olmadığını, ortaklık olması 

halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan herhangi birinin 

de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini belgelemeleri 

gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi 

durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu 

sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir. 

2. Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir 

tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi 

dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun 10.000.000,00 TL (Onmilyon 

Türk Lirası) olması gerekmektedir. Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda; 

Toplam Ciro = Net Satışlar (Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri - Bir Önceki Yıl Yıllara 

Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır. Bir önceki yılın gelir tablosunun 

yeterlilik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları 

sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 

ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer 

ortaklarda bu şart aranmaz. Bir önceki yılın dönem sonu işlemleri kesinleşmediği hallerde ve 

bundan dolayı gelir tablolarının sunulamaması halinde; gelir tabloları kesinleşmiş son 3 (üç) yıla 

yukarıdaki madde uygulanır. 

3. İş Deneyim Belgeleri: İhaleye katılacak istekli için; İş bitirme belgesi olarak B3 

grubunda, kamu ya da özel sektörde son beş yıl içinde kendilerine ait iş kapsamında toplamda en 

az 2.000,00 m² bina inşaatını tamamlamış olmalıdır. Buna ilişkin belgelerin aslı sureti veya aslı 

görüldü belgesi iş deneyim olarak kabul edilecektir. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı 

teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda 

bu şart aranmaz. 
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4. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple Bina, Konut, Hastane, Okul, Ticaret 

Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür Merkezi, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, 

Fabrika, Tamamlanmış İnşaat İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

9- YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ: İşbu ihaleye teklif verebilmek için yeterlik 

alınmış olması gerekmektedir. İhale dosyası idare adına Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 

5.000,00 TL (Beşbintürklirası) bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu yeterlik 

başvuru dilekçesine eklenecektir. 

İhalede yeterlik alabilmek için 7 inci ve 8 inci maddelerde belirtilen belgelerin asıllarının 

veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde, Finike Belediye Başkanlığı 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak ihale tarihinden en geç 

iki gün önce 07/02/2023 Salı günü saat 17:00'ye kadar alındı karşılığı Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü’ne verilmesi gerekir. 

İsteklilerin yeterlik değerlendirmesi İta Amiri tarafından oluşturulacak Yeterlik 

Komisyonu tarafından yapılacak olup, yeterlik alan veya alamayan isteklilere yeterlikle ilgili 

herhangi bir belge verilmeyecektir. Yeterlik değerlendirmesi ile ilgili Yeterlik Değerlendirme 

Tutanağı kapalı zarf içinde Belediye Encümenine (İhale Komisyonuna) ibraz edilecek olup; 

yeterlik alanlar, ihale saatinde, bütün isteklilerin huzurunda Belediye Encümeni (İhale 

Komisyonu) tarafından açıklanacaktır. Yeterlik müracaatında bulunmayan veya yeterlik alamayan 

isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak, teklif zarfları açılmadan ve başkaca herhangi 

bir işleme tabi tutulmadan kendilerine iade edilecektir. Yeterlik alan isteklilerin teklifleri 

değerlendirmeye alınacaktır. 

10- UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 

ve 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave 

olarak belirlenen muhammen bedelin arttırımı suretiyle yapılacaktır. 

11- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul 

ile yapılır. 

12- TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı 

alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon 

başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta 

ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. 

Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla 

tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat 

ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresi’nin saat ayarı esastır. 

13- ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile 

sunulacak olup; bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca 

oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale 

komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, muhammen 

bedeli en fazla arttırımı yapan istekli üzerinde bırakılacaktır. 

14- İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye 

Encümeni 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve 

en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.) 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17. maddesi gereği İlan olunur. 

    922/1-1 
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DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ KIYI VE SAHİL BANDININ 
ÜZERİNDE YER ALAN ÜNİTE VE TESİSLERİN ÇEVRE DÜZENLEMESİ DE DAHİL YAPIMI,  

YAPIM SÜRESİ DAHİL OLMAK ÜZERE 8 (SEKİZ) YIL SÜRE İLE AMAÇLARI  
DOĞRULTUSUNDA İŞLETİLMESİ VE SÜRE SONUNDA  

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE  
BEDELSİZ DEVREDİLMESİ İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1- İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI 
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mahallesinde bulunan ve Konyaaltı sahilinin 

Boğaçayı köprüsü ile Serbest Bölge arasında kalan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki kıyı 
ve sahil bandının üzerinde yer alan, her biri 6,00 m² yüzölçümlü 5 adet büfe yeri, her biri 102,00 m² 
yüzölçümlü 5 adet büfe önü açık alan (gölgelik), her biri 1.000,00 m² yüzölçümlü 5 adet şemsiye-
şezlong alanı (5.540,00 m²) ile ücretsiz olarak halkın kullanımına sunulacak her biri 17,00 m² 
yüzölçümlü 5 adet wc, her biri 8,00 m² yüzölçümlü 5 adet duş, her biri 5,00 m² yüzölçümlü 5 adet 
soyunma kabini (150,00 m²) olmak üzere toplam 5.690,00 m² yüzölçümlü alan üzerinde teknik 
şartnamede ayrıntıları belirtilen; ünite ve tesislerin çevre düzenlemesi de dahil yapımı, yapım 
süresi dahil olmak üzere 8 (sekiz) yıl süre ile amaçları doğrultusunda işletilmesi ve süre sonunda 
Antalya Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devredilmesi işinin hazırlanan şartnameler 
doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre 15.03.2031 tarihine 
kadar kiraya verilmesi işidir. 

2- İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ 
Artırıma esas tahmin edilen bedel (ilk yıl işletme hakkı bedeli) 2.690.000,00 TL 

+KDV’dir. 
3- İŞİN SÜRESİ 
Yer teslimi tarihinden itibaren 15.03.2031 tarihine kadardır. 
4- GEÇİCİ TEMİNAT 
Geçici teminat bedeli tahmini toplam yatırım maliyet bedeli 60.683.250,00 TL ile              

8 (sekiz) yıllık artırıma esas ilk yıl tahmini işletme hakkı bedeli olan 21.520.000,00 TL bedel 
toplamı olan 82.203.250,00 TL bedelin %3 tutarındaki 2.466.097,50 TL’dir. 

5- İHALE YERİ, TARİHİ, SAATİ VE USULÜ 
İhale Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan 

Menderes Bulvarı No: 20) 1. katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediye encümeni toplantı 
salonunda 09.02.2023 Perşembe günü saat 14:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır. 

6- İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER 
İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
6.1- Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge, 
6.2- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks 

numarası ile elektronik posta adresi beyanı, 
6.3- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti) 
6.4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
6.4.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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6.4.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

6.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
6.5.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
6.5.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

6.6- İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya 
geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler 
Daire Başkanlığı’na yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

6.7- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

6.8- İdari şartname ekinde yer alan teklif mektubu, 
6.9- İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesi’nden veya İnternet Vergi Dairesi’nden 

alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı, 
6.10- İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 
kurumdan alınan yazı aslı, 

6.11- İhale dokümanı satın alındığına dair belge, 
6.12- İşin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt 

yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname vermesi, 
6.13- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilemez. 
6.14- İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez. 
7- TEKLİFLERİN VERİLMESİ 
Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 09.02.2023 Perşembe günü saat 14:00’e kadar 

sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan 
Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 20) 1. katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediye 
encümen başkanlığına teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. 
Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye 
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı 
bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

8- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI 
İhale dokümanı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi 

Başkanlığından (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 5.000,00 TL bedel 
karşılığında temin edilebilir. 

9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli 
oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından 
anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler 
üzerinden değerlendirilir. 

10- İhale komisyonu (Antalya Büyükşehir Belediye encümeni) gerekçesini belirtmek 
suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun (Antalya Büyükşehir Belediye 
encümeninin) ihaleyi yapmama kararı kesindir. 

İLAN OLUNUR. 923/1-1 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 22 Ocak 2023 – Sayı : 32081 

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Kayseri İli Yahyalı Belediye Başkanlığından: 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Yuları Mahallesi Bozyer Mevkii 2 pafta, 712 parsel 

numaralı 22.770 m² taşınmaz, üzerinde bulunan Soğuk Hava Deposu, Elma Kalibrasyon Tesisi ve 

müştemilatları ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince “Kapalı 

Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır. 

Mahalle 

Mevkii 
Pafta Parsel 

Alan 

(m²) 
Niteliği 

Muhammen 

Bedeli (TL) 

Geçici 

Teminat (TL) 

Yuları 

Bozyer 
2 712 22,770 

Kargir Soğuk 

Hava Deposu ve 

Arsası 

30.000.000,00 

TL 

900.000,00 

TL 

2- İhale 07.02.2023 Salı günü saat 10.30’da Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

3- İhale katılımcılarından istenecek belgeler: 

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 

b- Geçici Teminatın ödendiğine dair makbuz veya Bankalar yada finans kurumlarından 

alınacak süresiz teminat mektubu. 

c- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge. 

ç- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası. 

d- Gerçek kişilerden ikametgâh ilmühaberi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

e- Tüzel kişilerden Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2023 yılı 

içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

f- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 

g- Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname. 

h- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 

ı- İmzalı Taşınmaz Satış Şartnamesi. (Şartname ihale günü saat 09.30’a kadar 

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.) 

i- Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

4- Son müracaat tarihi en geç 07.02.2023 Salı günü saat 10.15’e kadar Belediyemiz 

Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 

yapılacaktır. 

İlan olunur. 

 924/1-1 
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MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARI  

BESİYERLERİ VE MALZEMELERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Mikrobiyoloji Laboratuvarları Besiyerleri ve Malzemeleri Alımı İşi Açık İhale Usulü ile 

İhale Edilecektir. 

İKN : 2023/64618 

1-İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Cins ve Miktarda Toplam 11 Kalem 

Mikrobiyoloji Laboratuvarları Besiyerleri ve 

Malzemeleri 

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı-Etimesgut/ 

ANKARA 

c) Teslim tarihi  : İhale konusu malzemeler 26.06.2023-25.08.2023 

tarihleri arasında tek partide teslim edilecektir. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 08.02.2023 Çarşamba günü, Saat 14:00 

4-İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5-İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Satınalma Servisinde görülebilir ve şartnameler 

(KDV dahil) TL/Tk.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6-Teklifler, 08.02.2023 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 

(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7-İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 908/1-1 
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BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, ZİYA GÖKALP (İKİTELLİ-2) MAHALLESİ, 1424 ADA 6 
PARSEL (1424 ADA 4 PARSELDEN İFRAZEN OLUŞAN) SAYILI TAŞINMAZIN 

SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul İli Başakşehir Belediye Başkanlığından: 
“Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi, 1424 ada 6 parsel (1424 ada 4 

parselden ifrazen oluşan) sayılı taşınmazın satılması” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 (a) 
maddesi “Kapalı Teklif Usulü” ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır. 

1. İdarenin: 
a. Adresi: Başakşehir Belediye Başkanlığı Kayabaşı Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 

Başakşehir/İSTANBUL 
b. Telefon Numarası: 444 0 669 
2. İşin Adı: Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi, 1424 Ada 6 Parsel 

(1424 ada 4 parselden ifrazen oluşan) sayılı taşınmazın satılması 
3. İşin Yeri: Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi, 1424 Ada 6 Parsel 
4. Muhammen Bedel : 565.000.000,00-TL (BeşyüzaltmışbeşmilyonTürkLirası) 
İlgili kanun gereği Belediye mülkleri KDV den muaftır. 
5. Geçici Teminat (%3): 16.950.000,00-TL (OnaltımilyondokuzyüzellibinTürkLirası) 
6. İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler: 
a. İl/İlçe: İstanbul/Başakşehir 
b. Mahalle: Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi 
c. Ada/Parsel: 1424 Ada 6 Parsel 
d. Yüz Ölçümü: 22.310,37 m² 
e. Belediye Hisse Oranı: Tam 
f. İmar Durumu: Konut Alanı (Rezerv yapı alanında kalmaktadır.) 
g. Emsal: 1,5 
h. Cinsi: Arsa 
7. Ödeme Şekli ve Şartları: İhale bedeli peşin ya da vadeli ödenebilir. 

Peşin 
Ödemelerde: 

İhalede belirlenen bedel peşin satış bedelidir. 

Vadeli 
Ödemelerde: 

a) İhalede belirlenen bedelin % 50’si peşin, geri kalan %50’lik kısma 6 ay için %12,5 vade farkı eklenerek 
bulunan tutar, aylık olarak 6 eşit taksitte ödenecektir (taksitlerden herhangi birinde gecikme olması halinde; 
uygulanan vade farkı oranı üzerinden bulunacak günlük vade farkı tutarı ile birlikte ödenecektir.) 
b) Alıcı, tapu devri istemesi halinde %50 peşinatı ödendikten sonra kalan %50’lik kısma vade farkı 
uygulanarak bulunacak tutarı karşılayacak miktarda kesin ve süresiz teminat mektubunu idareye verecektir. 
c) Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra, kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının erken 
ödenmesi durumunda uygulanan vade farkı tutarında indirim uygulanacaktır. 
d) Ödemelerden herhangi birinin 15 gün (Onbeş) içinde yapılmaması veya taksit süresi içinde iki ödemenin 
geciktirilerek yapılması halinde İdare dilerse satış işlemini tek taraflı olarak feshedebilir. 

8. İhalenin Yeri: Başakşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu, Kayabaşı 
Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL 

9. Tarih ve Saati: 09/02/2023 (Perşembe) - Saat: 10:30 
10. Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 09/02/2023 (Perşembe) - Saat: 10:30 
11. İhaleye Katılabilme Şartları: 
a. Gerçek Kişi İse; 
i. Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 
ii. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge. 
iii. T.C kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” 
iv. Noter tasdikli imza beyannamesi. 
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b. Tüzel Kişi İse; 
i. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret 

Sicili Müdürlüğünden, Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar 
Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan ilk ilan veya 
ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair 
belge. 

ii. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden 
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya yetkilendirilen kişinin noter tasdikli 
imza beyannamesi. 

c. Ortak Hükümler; 
i. Teklif Mektubu: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun. 
ii. Geçici Teminat: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesine uygun. 
iii. Vekâletname ve İmza Sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli 

adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter 
tasdikli imza beyannamesi/sirküleri. 

iv. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde 
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığında 
noter tasdiki yapılacaktır) ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) 
ve (b) fıkralarına göre temin edecekleri belge. 

v. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu’nun 6.maddesinde yer alan yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname. 

vi. SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden 
sonra alınmış belge. 

vii. Vergi borcu bulunmadığına dair Vergi Dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge. 
viii. Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge. 
ix. Kare kodlu ve doğrulanabilir elektronik belgeler hariç yukarıdaki belgelerin aslı yerine 

fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde bu belgelerin noter onaylı olması gerekir. 
12. Tapu Devri: Alıcı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre onaylanan ihalenin ihale 

üzerine kalana tebliğinden itibaren aynı kanunun 57. Maddesine göre 15 (Onbeş) gün içerisinde 
vergi, resim, harç ve varsa diğer giderler ile satış bedelini nakden ve peşin olarak ödemesi halinde 
tapu devri yapılacaktır. 

Alıcı, taşınmazı vadeli olarak satın aldığı takdirde vergi, resim, harç ve varsa diğer 
giderler ile  %50 peşinat ödendikten sonra kalan %50’lik kısma vade farkı uygulanarak bulunacak 
tutarı karşılayacak miktarda kesin ve süresiz teminat mektubunu 15 (Onbeş) gün içerisinde 
idareye vermek suretiyle tapu devir işlemleri yapılacaktır. 

Alıcı, taşınmazı vadeli olarak satın aldığı takdirde ödeme planının herhangi bir döneminde 
kalan taksit tutarını karşılayacak miktarda kesin ve süresiz teminat mektubunu idareye vermek 
suretiyle de tapu devir işlemleri yapılacaktır. 

13. Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve ekleri Başakşehir Belediye 
Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kayabaşı Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 
Başakşehir/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir veya 2.500,00TL (İkibinbeşyüzTürkLirası) 
bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

14. Teklif  Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen 
belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da 
içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (09/02/2023 (Perşembe) - Saat:10:30’a kadar) 
Başakşehir Belediye Başkanlığı Kayabaşı Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 
Başakşehir/İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar 
karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih 
ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 892/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Sinop Belediye Başkanlığından: 
İŞİN ADI, NİTELİĞİ,YERİ: 
Madde 1: 
İlimiz Merkez Ada Mahallesi Su Deposu Yolu Teras Sokak adresinde bulunan Mülkiyeti 

Belediyemize ait 558 Ada 3 nolu parsel 1.469,11 m² arsa üzerinde Kat Karşılığı İnşaat 
yaptırılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif 
(Artırma) Usulü ile ihale edilmesi işidir. 

ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI: 
Madde 2: 
İhale şartnamesi Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale servisinden 1.000,00.-TL 

bedelin ödenmesi şartıyla temin edilir. 
İHALENİN USULÜ YER VE ZAMANI: 
Madde 3: 
İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (Artırma) 

Usulü ile 08.02.2023 tarihinde Çarşamba günü saat: 14:00’de Sinop Belediyesi Encümen Toplantı 
Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır. 

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT VE MİKTARI: 
Madde 4: 
Söz konusu işin muhammen bedeli KDV Hariç 24.243.360,00.-TL’dır.(Yirmi dört milyon 

iki yüz kırk üç bin üç yüz altmış türk lirası) 
Geçici teminat muhammen bedelin %3’ü oranında olup,tutarı 727.300,80.-TL’dır. (Yedi, 

yüz yirmi yedi bin üç yüz lira seksen kuruş) 
İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 
Madde 5: 
a) GERÇEK KİŞİLER: 
TC Kimlik nolu nüfus cüzdan fotokopisini, 
Kanuni ikametgah belgesini, tebligat için adres beyanını, 
İhale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli imza sirkülerini, 
Ticaret ve /veya Sanayi Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi (ihalenin 

yapıldığı yıla ait) 
Sinop Belediyesine borcu olmadığını gösteren Sinop Belediyesi Gelir Servisinden ve Su 

işlerinden alınan borcu yoktur belgesini, 
Muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminatı, şartname bedelinin yatırıldığına dair 

makbuzu, 
Başvuru mektubu ve teklif mektubunu, 
Müteahhitlik belgesini, 
b) TÜZEL KİŞİLİK: 
Tüzel kişilik adına ihaleye katılanların TC Kimlik nolu nüfus cüzdan fotokopisini, 
Kanuni ikametgah belgesini, tebligat için adres beyanını, 
Tüzel kişiliğe ait vergi kimlik numaralarını, 
Tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli imza sirkülerini, 
Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu ve siciline kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt 
belgesini, 

Tüzel kişilik adına ihaleye katılanların Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu 
gösteren noter tasdikli yetki belgesini, vekaletnamesini ve imza sirkülerinin aslı veya noter 
tasdikli örneğini ve müteahhitlik belgesini, 

Tüzel kişiliğin Sinop Belediyesine borcu olmadığını gösteren,Sinop Belediyesi Gelir 
servisinden ve Su işlerinden alınan borcu yoktur belgesini, 

Muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminatı, şartname bedelinin yatırıldığına dair 
makbuzu, 
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Başvuru mektubu ve teklif mektubunu, 
Kamu Tüzel Kişisi adına ihaleye gireceklerin kamu tüzel kişisi için adres beyanını, 
Kamu Tüzel Kişisi adına ihaleye girenin noter tasdikli vekaletnamesi ile imza sirkülerini 

ve müteahhitlik belgesini, 
Kamu Tüzel Kişilik adına ihaleye katılabileceklerini ve teklifte bulunabileceklerini 

gösterir yetki belgesini, 
TC Kimlik nolu nüfus cüzdan fotokopisini 
Kamu Tüzel kişiliğin Sinop Belediyesine borcu olmadığını gösteren, Sinop Belediyesi 

Gelir servisinden ve Su işlerinden alınan borcu yoktur belgesini, 
Muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminatı ve şartname bedelinin yatırıldığına 

dair makbuzu, 
Başvuru mektubu ve teklif mektubunu, 
c) ORTAK GİRİŞİM: 
İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı 

noter tasdikli ortaklık sözleşmesini, 
İhaleye iştirak eden isteklinin ve ortak girişimcilerden her bir ortak girişimci için yukarıda 

yazan Belgeleri ve müteahhitlik belgesini, 
Sinop Belediyesine borcu olmadığını gösteren Sinop Belediyesi Gelir Servisinden ve Su 

işlerinden alınan borcu yoktur belgesini, 
Muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminatı, 
Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu, 
Başkası adına vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirkülerini,TC Kimlik nolu 
nüfus cüzdan fotokopisini, adres beyanını, 

İhaleye katılanın gerçek kişi olması halinde cumhuriyet savcılığından alınmış sabıka 
kaydı, şirket olması durumunda YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN her birine ait sabıka 
kaydı,ortak girişim olması halinde tüm ortakların her birine ait sabıka kaydı(ortak girişim şirket 
olması halinde şirket ortaklarının her birisi için sabıka kaydı) ve vekaleten katılanlara ait sabıka 
kaydı 

Tüm katılımcıların ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair belgeyi, 
İhaleye katılacak olanların inşaat yapılacak alanı gördüğüne ve kabul ettiğine, ihaleyi 

aldıktan sonra herhangi bir talepte bulunmayacağına dair yer görme belgesini, 
En az 2000 m² alanlı inşaatını tek seferde bitirmiş ve teslim etmiş olduğuna dair ilgili 

kurumdan alacağı İŞ BİTİRME BELGESİ’ni, veya inşaat mühendisliği ya da mimar diploması 
(İlgili resmi meslek kuruluşlarınca açıklanan 2023 yılı için yapım işi ihalelerde dikkate alınacak 
mühendislik veya mimarlık iş bitirme tutarı ile mezuniyet tarihinden ihale tarihine kadar süre 
çarpılarak iş deneyim tutarı hesaplanacaktır. Hesaplanan tutar bina yapım maliyeti olan 
24.243.360,00.-TL tutarının yüzde ellisinden fazla olanlar ihaleye teklif verebilecektir.) 

İsteklilerin gerçek kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik veya kamu tüzel kişilik 
olması halinde tüzel kişiliklerin, ortak girişimci olması halinde her bir ortak girişimcinin vergi ve 
sigorta borcu olmadığına dair belgeyi, (Sözleşme aşamasında istenecektir.) 

Çalıştıracağı Teknik Personel Taahhütnamesini; Şantiye şefi, (inşaat mühendisi veya 
mimar olacak) 1 adet inşaat mühendisi,1 adet elektrik mühendisi,1 adet makina mühendisi,1 adet 
mimar) Makina parkı taahhütnamesini, (Sözleşme aşamasında İdareye sunulacak) 

İhale günü saat 13:00’e kadar Sinop Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale 
servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Şartname ve ekleri Sinop Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale servisinde 
bedelsiz olarak görülebilir. 

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. 
İlanen duyurulur. 
    893/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Fatih Hak ve Hizmet Vakfı  

VAKFEDENLER: Yusuf ÜNLÜ. 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL  

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.10.2022 tarihinde kesinleşen kararı, İstanbul 

Bölge Adliye Mahkemesi 4.Hukuk Dairesinin 23.11.2022 tarih ve E2022/1888, K:2022/2275 

sayılı ek kararı, İstanbul 6.Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.04.2022 tarih ve E:2018/26, 

K:2022/172 sayılı kararı ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4.Hukuk Dairesinin 06.10.2022 

tarih ve E:2022/1888, K:2022/2275 sayılı istinaf kararı. 

VAKFIN AMACI: Halkımızın ahlaki, ilmi ve fikri seviyesini yükseltmek, her türlü maddi 

ve manevi kalkınmasına yardımcı olmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları 

gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 5737 sayılı Vakıflar Kanununun geçici 12. maddesi gereği 

1.000,00 TL(BinTürkLirası). 

YÖNETİM KURULU: - 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  

Vakfın mal varlığı mütevelli heyet ve genel merkez yönetim kurulunun ortak kararıyla 

vakıf senedinin 3.maddesinde belirtilen gayeye yönelik faaliyet yapan bir vakıf veya derneğe 

devredilebilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  

 934/1-1 

—— • —— 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 SAYILI KANUN KAPSAMINDA LABORATUVAR KURULUŞLARINDAN 

ALINAN TEMİNAT BEDELLERİNİN GÜNCELLENMESİ 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında alınan teminat bedelleri, Yapı 

Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci 

fıkrası gereği, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2022 yılı Aralık ayı Yurt içi Üretici 

Fiyat Endeksi ( Yİ- ÜFE) Yıllık değişim oranı ( %97.72 ) esas alınarak, 1 Şubat 2023 tarihinden 

geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 

Buna göre; 

Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan teminat tutarı; 556.414,57 TL 

(beşyüzellialtıbindörtyüzondörtliraelliyedikuruş) olarak belirlenmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

    889/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

KARAR TARİHİ: 18.01.2023 KARAR NO:7596 

ŞİRKETİN: 

TİCARİ UNVANI : Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj 

Müteahhitlik ve Tic. A.Ş. 

MERKEZ ADRESİ : Adıyaman-Kahta Karayolu 17. km 

Uludam Köyü Zeynel Sahası Ara. 

Üre. Tesisleri Bitişiği, ADIYAMAN 

TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Cad. No:23 06520 

Söğütözü/ANKARA 

MÜRACAAT TARİHİ : 26.12.2022 

RUHSATIN: 

KONUSU : Sahaya ilave 

KAPSADIĞI İL : Mardin, Şırnak 

TADİLDEN SONRAKİ YÜZÖLÇÜMÜ  : 51.287 hektar 

PAFTASI  : AR/GYP/K/N47-b 

ARAMA SAHASININ SINIRLARI: 

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş., Mardin ve Şırnak illeri 

sınırları içerisinde sahip bulunduğu 47.100 hektarlık AR/GYP/K/N47-b pafta no'lu petrol arama 

ruhsat sahasına 4.187 hektarlık sahanın ilave edilmesi için müracaatta bulunmuştur. 

Arama ruhsat sahasının ilaveden sonraki koordinatları (ED-50/6 derecelik): 

KÖŞE NO ENLEM BOYLAM 

a 37°30’00’’00’’’ 42°00’00’’00’’’ 

b 37°15’00’’00’’’ 42°00’00’’00’’’ 

c 37°15’00’’00’’’ 41°52’30’’00’’’ 

d 37°22’30’’00’’’ 41°52’30’’00’’’ 

e 37°22’30’’00’’’ 41°47’30’’00’’’ 

f 37°15’00’’00’’’ 41°47’30’’00’’’ 

g 37°15’00’’00’’’ 41°45’00’’00’’’ 

h 37°30’00’’00’’’ 41°45’00’’00’’’ 

KARAR: 

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin sahaya ilave suretiyle 

arama sahasının tadili hakkındaki evrakı incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu 

tespit edildikten sonra, AR/GYP/K/N47-b pafta no’lu petrol arama ruhsatına ilavesi istenen 

sahada bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetlerin yeterliliği ve taahhüt ettiği iş ve yatırım 

programı doğrultusunda bahse konu ruhsatın hidrokarbon potansiyelinin değerlendirilmesi 

amacıyla Türk Petrol Kanunu’nun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 4.187 hektarlık 

sahanın ilavesine karar verilmiştir. 

    929/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 16.01.2023 Karar No: 552 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Adıyaman il sınırları dahilinde sahip olduğu 

ARİ/TPO/K/3052 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında açılan Kuzey Karakuş-30 

kuyusuna ait lokasyon sahası için gerekli olan Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Erikdere köyü, Sako-

Köçek mevkii, 271 no'lu parselin 17.041,70 m²'lik (mülkiyet) kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 16.12.2022 

tarihli dilekçesi ile müracaatta bulunmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu 

yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın 

alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma 

kararı bulunan aşağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 1/2500 ölçekli haritada hudutları 

gösterilen Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Erikdere köyü, Sako-Köçek mevkii, 271 no'lu parselin 

17.041,70 m²'lik (mülkiyet) kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 

ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılmasına karar verilmiştir. 

Kamulaştırılmasına karar verilen arazinin: 

İli : Adıyaman 

İlçesi : Kahta 

Mahallesi : Erikdere Köyü 

Parsel No Maliki Kamulaştırılması istenen alan (m²) 

271 Ömer ÇELEBİ - MUSTAFA Oğlu 17.041,70 m² 

 891/1-1 

—— • —— 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 1’inci maddenin (ı) bendi ve 12’nci maddesi ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere aykırı 

olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstemesi veya tüzel kişiliğini 

sonlandırmış olması nedeniyle Bakanlık Makamı’nın 18.01.2023 tarih ve 5566646 sayılı Olur'una 

istinaden İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2027 belge no’lu YILDIZLILAR Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’i yapı denetim sistemi üzerinden tasfiye edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 925/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İlinde faaliyet gösteren 731 nolu izin belgesine sahip Beşiktaş Yapı Laboratuar 

Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Laboratuar İzin Belgesinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 
Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek 
faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve Yapı Malzemeleri ve Zemin 
Laboratuarları Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz 
önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on 
ikinci fıkrası gereği Beşiktaş Yapı Laboratuar Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin ortağı ve müdürü olan 
Alaaddin SANDİLAÇ’ın üç yıl süreyle herhangi bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunda 
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunun ortağı da 
olmaması, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on üçüncü fıkrası gereği Beşiktaş Yapı 
Laboratuar Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin deney yapan eleman inşaat mühendisi Abdullah 
SANDİLAÇ ve teknisyen Halime ARIK’ın üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya 
laboratuar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuar 
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 
03.01.2023 tarih ve 617/12 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 16.01.2023 tarih 
ve 5559720 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    909/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin sekizinci fıkrası gereği, izin 

belgelerinin geçici olarak geri alındığı tarihten itibaren 180 takvim günü içerisinde eksikliklerini 
tamamlamayarak, denetim izin belgesinin iade edilmesi talebinde bulunmayan; 

İstanbul ilinden, 804 izin belge nolu VİZYON Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim 
izin belgesi, Bakanlık Makamı ’nın 17.01.2023 tarih ve 5556026 sayılı Olur'u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
    910/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
3Bay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Konya ili, Karatay İlçesi, 5685 ada, 286 parsel üzerindeki 1638264 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) bendinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3376 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 3Bay 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, 3Bay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan 
sorumlu denetim elemanları Zühtü İNCEKARA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 16678, Oda Sicil No: 58911), Mustafa İNCEKARA’nın (İnşaat Mühendisi, 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6169, Oda Sicil No: 19161) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 
3Bay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Muhammet Yekta KAP’ın (İnşaat Mühendisi, 
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 129548) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 
herhangi bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir 
yapı denetim veya laboratuar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 17.01.2023 
tarihli ve 5556924 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    912/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Mevlana Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Konya ili, Karatay İlçesi, 32386 ada, 1 parsel üzerindeki 1676724 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) bendinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1869 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mevlana 
Yapı Denetim A.Ş.’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, Mevlana Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan 
sorumlu denetim elemanları Alper ARSLANOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 27201, Oda Sicil No: 81068), Zeynep Sümeyye DEVECİ’nin (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 92007) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 
Mevlana Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Muhammet ÇAM’ın (İnşaat Mühendisi, 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 32135, Oda Sicil No: 64270) yeni iş almaktan men cezası 
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 17.01.2023 tarihli ve 5556944 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    912/2/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İkonya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Konya ili, Selçuklu İlçesi, 20085 ada, 9 parsel üzerindeki 1627077 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) bendinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2576 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İkonya 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, İkonya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep 
olan sorumlu denetim elemanları Mehmet AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 17192, Oda Sicil No: 13933), Ebuzer MAŞALI (İnşaat Mühendisi, 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28606, Oda Sicil No: 82375), Hasan ZÜMRÜTBAŞ (Mimar, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17847, Oda Sicil No: 8236), Musa ÖZKAN’ın 
(Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48142) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 
İkonya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Musa ÖZKAN’ın (Mimar, Yardımcı Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 48142) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 17.01.2023 tarihli ve 5556948 
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    912/3/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Mevlana Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Konya ili, Karatay İlçesi, 30949 ada, 6 parsel üzerindeki 1873958 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1869 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mevlana 
Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan 
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men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Mevlana Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan 
sorumlu denetim elemanları Alper ARSLANOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 27201, Oda Sicil No: 81068), Mehmet Necati PİŞKİNCAN’ın (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 96723), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 
Mevlana Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Muhammet ÇAM’ın (İnşaat Mühendisi, 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 32135, Oda Sicil No: 64270) yeni iş almaktan men cezası 
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 17.01.2022 tarihli ve 5556969 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    912/4/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
A.K.M. Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Konya ili, Ilgın İlçesi, 32 ada, 199 parsel üzerindeki 1861501 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1163 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip A.K.M. 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, A.K.M. Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep 
olan sorumlu denetim elemanları Mine AYGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 17525, Oda Sicil No: 64091), Erdal TÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 33080, Oda Sicil No: 98316), Mücahit Yusuf KARA’nın (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 142159) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 
A.K.M. Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mine AYGÜN’ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17525, Oda Sicil No: 64091) yeni iş almaktan men cezası 
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 17.01.2023 tarihli ve 5556978 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    912/5/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Çukurova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Adana ili, Seyhan İlçesi, 11290 ada, 28 parsel üzerindeki 983598 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendi ile Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1. fıkrası ve 4.fıkrasının (l) bendi ve 
6.maddesinin 4. ve 5.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 569 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Çukurova 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, Çukurova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 
kuruluş Nusret BAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9499, Oda Sicil No: 
20178) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuar 
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunun 
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 17.01.2023 tarihli ve 5556986 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    912/6/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Çukurova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Adana ili, Seyhan İlçesi, 11290 ada, 27 parsel üzerindeki 983547 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendi ile Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1. fıkrası ve 4.fıkrasının (l) bendi ve 
6.maddesinin 4. ve 5.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 569 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Çukurova 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, Çukurova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 
kuruluş Nusret BAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9499, Oda Sicil No: 
20178) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuar 
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunun 
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 17.01.2023 tarihli ve 5556996 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    912/7/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Limankent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Yalova ili, Merkez İlçesi, 202 ada, 28 parsel üzerindeki 1767584 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3385 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Limankent 
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, Limankent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası 
verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Dursun ATİLLA (İnşaat Mühendisi, 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 30951, Oda Sicil No: 28553), Hayri ZAL’ın (İnşaat Mühendisi, 
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 132548) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Limankent 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hayri ZAL’ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 132548) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 17.01.2023 tarihli ve 5557008 
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    912/8/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Baş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Konya ili, Selçuklu İlçesi, 26 K1 pafta, 14403 ada, 22 parsel üzerindeki 1860405 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) 
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2402 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Baş 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, Baş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men 
cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bekir YETİŞTİRİCİ (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25777, Oda Sicil No: 7835), Ali 
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ACIPAYAM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26461, Oda Sicil No: 43653), 
Muhammed KILCI’nın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 110901) 
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Baş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ethem 
YILDIRIM’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22842, Oda Sicil 
No: 7860) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuar 
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunun 
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 17.01.2023 tarihli ve 5557023 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    912/9/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Baş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Konya ili, Selçuklu İlçesi, 26 K1 pafta, 14403 ada, 22 parsel üzerindeki 1860404 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) 
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2402 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Baş 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, Baş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men 
cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bekir YETİŞTİRİCİ (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25777, Oda Sicil No: 7835), Ali 
ACIPAYAM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26461, Oda Sicil No: 43653), 
Muhammed KILCI’nın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 110901) 
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Baş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ethem 
YILDIRIM’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22842, Oda Sicil 
No: 7860) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuar 
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunun 
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 17.01.2023 tarihli ve 5557037 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    912/10/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Demirkayalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Balıkesir ili, Erdek İlçesi, 13 pafta, 589 ada, 1 parsel üzerindeki 1510646 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 (ç) ve (l) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2592 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Demirkayalar 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, Demirkayalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men 
cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ahmet ŞAHİN (İnşaat Mühendisi, 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2087, Oda Sicil No: 20236) ve Vahit Kutlu SALTIK’ın (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 11178) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 
Demirkayalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mahmut AMİL’in (Elektrik Mühendisi, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14200, Oda Sicil No: 6641) yeni iş almaktan men 
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cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 17.01.2023 tarihli ve 5557054 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    912/11/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yakup Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kayseri ili, Kocasinan İlçesi, K34B25C4D pafta, 7660 ada, 5 parsel üzerindeki 1885519 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve 
(g) bentleri ile 8. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinin 2. alt bendi ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) ve (l) bentleri ile 6. maddesinin 4. fıkrasında 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3330 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Yakup 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, Yakup Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası 
verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Alper KEMERLİOĞLU (İnşaat Mühendisi, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 32121, Oda Sicil No: 95144) ve Murat 
KARABULUT’un (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 132536) 
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yakup Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet 
YILDIRIM’ın (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56961) yeni iş almaktan men 
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 17.01.2023 tarihli ve 5557068 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    912/12/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Emine Can Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, K35D06B1D pafta, 2800 ada, 9 parsel üzerindeki 1861256 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve 
(g) bentleri ile 8. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinin 2. alt bendi ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) ve (l) bentleri ile 6. maddesinin 4. fıkrasında 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3767 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Emine Can 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, Emine Can Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men 
cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa KARABAŞ (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 31644, Oda Sicil No: 90090) ve Gökhan 
KOÇ’un (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 139340) Bakanlıkça 
kayıtlarının tutulması, Emine Can Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Emine CAN 
AKBULUT’un (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 124744) yeni iş 
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunda 
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunun ortağı da 
olmaması Bakanlık Makamının 17.01.2023 tarihli ve 5557079 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    912/13/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

ACG Global Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kayseri ili, Talas İlçesi, 75 pafta, 342 ada, 2 parsel üzerindeki 1870376 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 8. 

maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinin 2. alt bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. 

maddesinin 4. fıkrasının (l) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2932 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ACG Global 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, ACG Global Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 

elemanları Harun GÖMEÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27532, 

Oda Sicil No: 68422) ve Kübra Nur ASLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No: 131681) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, ACG Global Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

kuruluş ortağı Ahmet Cihat GÖKALP’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

23921, Oda Sicil No: 69782) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 

denetim veya laboratuar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 

laboratuar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 17.01.2023 tarihli ve 5557094 

sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 

    912/14/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kayem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, K35D06C1A pafta, 6827 ada, 13 parsel üzerindeki 1868397 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve 

(g) bentleri ile 8. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinin 2. alt bendi ve Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan; 3371 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kayem 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, Kayem Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 

elemanları Burhan DOĞAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

15508, Oda Sicil No: 25594), Eren AKMEŞE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 32645, Oda Sicil No: 100031) ve Zeynep Nur YILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 132224) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kayem Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ferhat KILIÇ’ın (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 30856, Oda Sicil No: 91162) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi 

bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 

denetim veya laboratuar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 17.01.2023 tarihli 

ve 5557105 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 

    912/15/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
KCT Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kayseri ili, Kocasinan İlçesi, K35D01B2D pafta, 2936 ada, 4 parsel üzerindeki 1706786 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve 
(g) bentleri ile 8. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinin 2. alt bendi ve Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 15. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve 
4.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1189 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip KCT 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, KCT Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men 
cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Osman KUNT (İnşaat Mühendisi, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1354, Oda Sicil No: 28010), Ayhan Ahmet ÇELEBİ 
(Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56049) ve Ahmet Faruk ARSLANER’in 
(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 150297) Bakanlıkça kayıtlarının 
tutulması, KCT Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Alev TALHAOĞLU’nun (Mimar, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19397, Oda Sicil No: 23525) yeni iş almaktan men 
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 17.01.2023 tarihli ve 5557118 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    912/16/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Etkin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Adana ili, Seyhan İlçesi, 11292 ada, 45 parsel üzerindeki 1182592 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ve 4. maddesinin (l) bendi, 6. 
maddesinin 4. ve 5. Fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 572 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Etkin 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, Etkin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 
kuruluş ortakları Mustafa ÇAMPINARI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 62, Oda Sicil No: 25931) ve Zeynep KANTOS ÇAMPINARI (Mimar, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9564, Oda Sicil No: 21163) yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 
17.01.2023 tarihli ve 5557135 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    912/17/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Adana ili, Çukurova İlçesi, 21.J.4 pafta, 7034 ada, 5 parsel üzerindeki 874029 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendi ile Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ve 2. fıkrasının (b) bendi ile 6. 
maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 240 nolu Yapı Denetim 
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İzin Belgesine sahip Uzman 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 Bakanlık Makamının 17.01.2023 tarihli ve 
5557146 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    912/18/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Adana ili, Çukurova İlçesi, 21.J.4 pafta, 7034 ada, 5 parsel üzerindeki 874039 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendi ile Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ve 2. fıkrasının (b) bendi ile 6. 
maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 240 nolu Yapı Denetim 
İzin Belgesine sahip Uzman 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 Bakanlık Makamının 17.01.2023 tarihli ve 
5557158 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    912/19/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yıldırım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Adana ili, Seyhan İlçesi, 10361 ada, 2 parsel parsel üzerindeki 1223600 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendi ile Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.fıkrası, 4.fıkrasının (l) bendi, 6.maddesinin 
4.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1669 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Yıldırım 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, Yıldırım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı 
Doğan ÖNCÜ’nün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22092, Oda Sicil No: 
22948) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuar 
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunun 
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 17.01.2023 tarihli ve 5557167 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    912/20/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yıldırım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Adana ili, Seyhan İlçesi, 10361 ada, 2 parsel parsel üzerindeki 1223610 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendi ile Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.fıkrası, 4.fıkrasının (l) bendi, 6.maddesinin 
4.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1669 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Yıldırım 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, Yıldırım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı 
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Doğan ÖNCÜ’nün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22092, Oda Sicil No: 
22948) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuar 
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunun 
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 17.01.2023 tarihli ve 5557177 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 

    912/21/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Adana EHM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Adana ili, Çukurova İlçesi, 6056 ada, 3 parsel üzerindeki 1498267 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin (a),(c) ve (g) bendi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. 

fıkrası ve 2. fıkrasının (b) bendi ile 4. fıkrasının (ç),(e),(l) bendi, Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. , 4., fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan; 2823 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adana EHM 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, Adana 

EHM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa İLKKAHRAMAN (İnşaat Mühendisi, 

Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 107234), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 

herhangi bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir 

yapı denetim veya laboratuar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 17.01.2023 

tarihli ve 5557303 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 

    912/22/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Adana EHM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Adana ili, Çukurova İlçesi, 6056 ada, 3 parsel üzerindeki 1498247 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin (a),(c) ve (g) bendi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. 

fıkrası ve 2. fıkrasının (b) bendi ile 4. fıkrasının (ç),(e),(l) bendi, Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. , 4., fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan; 2823 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adana EHM 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, Adana 

EHM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa İLKKAHRAMAN (İnşaat Mühendisi, 

Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 107234), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 

herhangi bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir 

yapı denetim veya laboratuar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 17.01.2023 

tarihli ve 5557318 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 

    912/23/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yeni İstanbul Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, 4/1 pafta, 13 ada, 697 parsel üzerindeki 1738843 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) 

bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 432 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 

sahip Yeni İstanbul Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’’ne, aynı Kanunun 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, Yeni İstanbul Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’’ne yeni iş 

almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Ahmet DURAN (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1682, Oda Sicil No: 19671), Fahri 

ÇİZMECİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14117, Oda Sicil No: 

5187), Yasemin ANIL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7777, Oda Sicil No: 

13395) ve Şahin YURTGÜVEN (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 44961) 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yeni İstanbul Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’’nin kuruluş ortağı 

Ahmet DURAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1682, Oda Sicil No: 

19671), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuar 

kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunun 

ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 17.01.2023 tarihli ve 5557290 sayılı Olur’u ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 

    912/24/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Pen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, G22B09D2B pafta, 385 ada, 11 parsel üzerindeki 1753722 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) 

bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2178 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Pen Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 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, Pen Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men 

cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Semih ALBAYRAKOĞLU (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12762, Oda Sicil No: 16136), Mehmet 

ELBİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24874, Oda Sicil No: 19837) ve Enes 

Can KAYHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 143480), 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Pen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Erdi 

ÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84067) yeni iş 

almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunda 

teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunun ortağı da 

olmaması, Bakanlık Makamının 17.01.2023 tarihli ve 5557281 sayılı Olur’u ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 

    912/25/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Alperal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, 105 pafta, 2993 ada, 68 parsel üzerindeki 1392048 YİBF nolu 
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin, 4. fıkrasının (c) ve (g) 

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1917 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Alperal 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, Alperal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı 

Tuba BOZ ACAT’ın (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55551) yeni iş almaktan 
men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunda teknik bir 

görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunun ortağı da olmaması 
Bakanlık Makamının 17.01.2023 tarihli ve 5557272 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    912/26/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Ankara ili, Keçiören ilçesi, 30995 ada, 5 parsel üzerindeki 257295 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin, 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 81 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

Form 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, Bakanlık Makamının 17.01.2023 tarihli ve 5557265 sayılı Olur’u 
ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    912/27/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Başaran Yapı Denetim Limited Şirketi’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, 360 ada, 7 parsel üzerindeki 1783405 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 146 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başaran Yapı 

Denetim Limited Şirketi’ne, aynı Kanunun 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, Başaran Yapı Denetim Limited Şirketi’ne yeni iş almaktan men 
cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Murat FİDANLI (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26087, Oda Sicil No: 57622) ve Selim DEMİREL’in (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68322),Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 

Başaran Yapı Denetim Limited Şirketi’nin kuruluş ortağı Çetin AKAN ‘ın (İnşaat Mühendisi, 
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 128423),yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 

herhangi bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir 
yapı denetim veya laboratuar kuruluşunun ortağı da olmaması ,Bakanlık Makamının 17.01.2023 

tarihli ve 5557257 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 
İlgililere duyurulur. 

    912/28/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Fırtına MÇ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İzmir ili, Buca ilçesi, 20M-2C pafta, 40204 ada, 14 parsel üzerindeki 1751370 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a),(c) ve (g) 
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2930 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Fırtına MÇ Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 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, Fırtına MÇ Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş 
almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Ülkü İLERİ (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15248, Oda Sicil No: 14453), Abdullah 
SARSILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27949, Oda Sicil No: 32664) 
ve Damla GÜR ‘ün (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 29471), 
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Fırtına MÇ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Dalya 
ÇAĞRI’nın (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70230) yeni iş almaktan men 
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık 
Makamının 17.01.2023 tarihli ve 5557246 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    912/29/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Ataden 35 Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İzmir ili, Bayraklı ilçesi, 37023 ada, 21 parsel üzerindeki 1638443 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2153 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ataden 35 
Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanunun 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, Ataden 35 Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep 
olan sorumlu denetim elemanları, Ömer ZORLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No: 10627, Oda Sicil No: 15236) ve Çağdaş Can ÇUBUKÇU’nun (İnşaat Mühendisi, Yardımcı 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 98364), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ataden 35 Yapı 
Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Ayşe UZYÖNÜM YILDIRIM’ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60226), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir 
yapı denetim veya laboratuar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim 
veya laboratuar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 17.01.2023 tarihli ve 
5557231 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    912/30/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Ataden 35 Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İzmir ili, Urla ilçesi, 215 ada, 37 parsel üzerindeki 1818405 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendinde öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2153 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ataden 35 

Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanunun 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 



22 Ocak 2023 – Sayı : 32081 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 22 Ocak 2023 – Sayı : 32081 

 

 



22 Ocak 2023 – Sayı : 32081 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun 

ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltısuları Tüzüğü' nün 9. maddesi ve 

Yeraltısuları Teknik Yönetmeliğinin 2 maddesi gereğince yeraltısuyundan içme, kullanma, 

sulama ve diğer maksatlar için inşa edilecek Su Sondaj Kuyusu, galeri- tünel, keson kuyu, drenaj 

ve kehrizlerde çalışacaklar için 2023 yılında aşağıda belirtilen dallarda;   

1- I. Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi 

2- L. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi 

3- I.Sınıf Galeri-Tünelci-Kuyucu Yeterlik Belgesi 

4- II. Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi 

5- II. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi 

6- II. Sınıf Galeri-Tünelci-Kuyucu Yeterlik Belgesi 

7- Hafif Araç Sondörlüğü Yeterlik Belgesi 

sınavları yapılacaktır.  

Sınavlar iki ilde yapılacak olup l. sınava giremeyen veya ilk sınavda başarısız olanlar 

2.sınav yerinde sınava katılabileceklerdir. Sınavlar sözlü ve yazılı olmak üzere 2 aşamada 

gerçekleşecektir. 

SINAV TARİHİ VE YERİ 

1. Sınav Yeri : DSİ 6. Bölge Müdürlüğü /ADANA Tesisleri 

Yazılı Sınav Tarihi : 28 / ŞUBAT / 2023 

Sabah Oturumu : 09:30 

Öğleden Sonra Oturumu : 14:30 

Sözlü Sınav Yeri : DSİ 5. Sondaj Sb. Müd./ADANA Tesisleri 

Sözlü Sınav Tarihi ve Saati : 01 / MART / 2023 saat: 09:30 

Yazılı ve Sözlü Sınav Değerlendirme Tarihi : 02 / MART /2023 

Sonuçların Açıklanması : 03 / MART / 2023 

Son Başvuru Tarihi : 10 / ŞUBAT / 2023 

2. Sınav Yeri : DSİ 21. Bölge Müdürlüğü / AYDIN Tesisleri 

Yazılı Sınav Tarihi : 14 / MART / 2023 

Sabah Oturumu : 09:30 

Öğleden Sonra Oturumu : 14:30 

Sözlü Sınav Yeri : DSİ 15. Sondaj Sb. Müd. /AYDIN Tesisleri 

Sözlü Sınav Tarihi ve Saati : 15 / MART / 2023 saat: 09:30 

Yazılı ve Sözlü Sınav Değerlendirme Tarihi : 16 / MART / 2023 

Sonuçların Açıklanması : 17 / MART / 2023 

Son Başvuru Tarihi : 24 /ŞUBAT / 2023 

Sınav saatinden 30 dakika önce sınav merkezinde kimliğiniz ile birlikte hazır bulununuz. 

YAZIŞMA ADRESİ VE İLETİŞİM NUMARASI 

• DSİ Genel Müdürlüğü Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı 

Mustafa Kemal Mahallesi, Anadolu Bulvarı No: 9 PK: 06530 Çankaya/ANKARA 

Telefon : (0312) 454 43 66 
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SINAVA BAŞVURU İŞLEMİ 

1- Sınava katılmak isteyenler sınav başvuru dilekçesini Kurumumuzdan veya 

Kurumumuz web sayfasından temin edeceklerdir. 

2- Sınav başvuru dilekçesi; 

Sınava Katılmak İstenilen Sınav Merkezi, 

Sınava Girilmek İstenilen Branş, 

Sabıka Kayıt Beyanı, 

Yazışma Adresi ve İletişim Bilgileri, 

belirtilerek imzalandıktan sonra elden veya posta yoluyla DSİ Genel Müdürlüğü 

Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, Anadolu Bulvarı No: 9 PK: 06530 

Çankaya/ANKARA adresine iletilecektir. 

3- Son başvuru tarihinden sonraki müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki 

gecikmelerden Kurumumuz sorumlu tutulamaz. 

SINAV ÜCRETİNİN ÖDENMESİ 

Başvurular Kurumumuz tarafından değerlendirilecek ve talebin uygun bulunması 

durumunda başvuru sahibinin cep telefonuna “Tahakkuk Numarası” ve “Borç Bilgisi” 

gönderilecektir. Bildirim alındıktan sonra herhangi bir kamu bankasından “Kurum Ödemeleri-

Muhasebat (e-Devlet) Ödemeleri” bölümünden TC Kimlik No / Vergi Kimlik No / Tahakkuk No 

ile sorgu yapılarak Sondör Yeterlik Belgesi Sınavı giriş ücreti 100 (Yüz) TL ödenecektir. Sınav 

ücretini yatırmayan katılımcılar sınava alınmayacaktır. 

SINAVA GİRİŞ İŞLEMİ 

1- Sınava girecek tüm katılımcılar sınav günü belirtilen saatte sınav merkezinde 

bulunmak, yanında TC Kimlik Belgesini bulundurmak ve istendiğinde sınav değerlendirme 

komisyonuna göstermek zorundadır. 

2- İçişleri Bakanlığınca Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yayınlanmış, sınav 

tarihinde yürürlükteki genelge hükümleri doğrultusunda gerekli önlemler alınacaktır. 

YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1- Sınavlarda değerlendirme 100 puan üzerinden olup, en az 50 puan alan başarılı sayılır. 

Hem yazılı, hem sözlü sınav yapılan durumlarda, iki sınavın ortalaması alınır. Genel başarı için 

katsayılarla çarpılarak bulunan ortalamanın en az 65 olması gereklidir. 

2- Sınav sonuçları bir liste halinde sınav yerinde 1 hafta süre ile ilan edilir. 

3- Sınavlarda; not ortalamaları 65’ten yukarı olduğu halde sadece tek dersten başarı 

gösteremeyenler, daha sonraki yıllarda, yalnız başarı gösteremedikleri dersten sınava girerler 

SINAVI KAZANAN KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER 

1- Öğrenim durumunu ( en az ilkokul mezunu ) gösteren belge ( Onaylı diploma sureti ), 

2- Birinci sınıf belge alacaklar için en az 7 yıl, 

 İkinci sınıf belge alacaklar için ise en az 4 yıl, 

Çalışmış olduğunu belirten, ilgili kurum veya firmadan alınmış onaylı hizmet belgesi veya 

onaylı bonservis belgesi, 

3- Yeraltısuları işlerinde çalışabileceğine dair göz, kulak, burun ve bedensel sağlık 

durumunu bildiren 2023 yılı içinde yetkili hastaneden alınmış sağlık raporu, 

4- 2 adet vesikalık fotoğraf, (4x6 ölçeğinde olacak) 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gebze Teknik Üniversitesi Marmara Afetlerle Baş Edebilir Yapılar İçin

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2022 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2022 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2022 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

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.


