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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE
LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı

fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim,
sınav ve mezuniyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim,
sınav ve mezuniyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
b) Fakülte: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı fakülteleri,
c) İlgili kurul: Üniversitede Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunu, fakültelerde fa-

külte kurulu ve fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulu ve yüksekokul
yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu ve meslek yük-
sekokulu yönetim kurulunu,
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ç) Meslek yüksekokulu: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı meslek yüksekokul-
larını,

d) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir
veya birkaçının başarılması ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesi gereken dersleri,

e) Örgün eğitim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam
etme zorunluluğunda oldukları bir eğitim-öğretim türünü,

f) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,
g) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve ile-

tişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve
öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim ele-
manı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eş zamanlı biçimde verildiği
öğretimi,

ğ) UZEM: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve
Araştırma Merkezini,

h) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,
ı) Yüksekokul: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı yüksekokulları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kesin Kayıt, Danışmanlık ve Kayıt Yenileme

Kesin kayıt
MADDE 5 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptıra-

bilmek için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili birime yerleştirilmiş olmak
ve uzaktan öğretim programları ile Açık Öğretim Fakültesinin kontenjan sınırlaması olmayan
ön lisans ve lisans programları hariç, başka bir yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki prog-
ramında kayıtlı olmamak ve belirlenen tarihlerde şahsen veya e-devlet üzerinden kayıt yaptır-
mak gerekir. Kesin kayıt tarihleri, istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili mevzuat
hükümleri doğrultusunda Üniversitenin ilgili kurulları tarafından belirlenerek ilan edilir. Kayıt
sırasında, belirlenen esasların tamamına uymak koşuluyla öğrenci adayı kaydını yaptırabilir.
Öğrenci adayından kayıt sırasında, kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil belgesi ve askerlikle ilişiğinin bulunup bulunmadığına dair
belge istenmez. Bunların yerine, öğrenci adayının beyanı esas alınır ve kaydı yapılır.

(2) Geçerli mazeretini belgelendiren adayların kesin kayıtları, ilgili mevzuat hükümle-
rine uymak koşuluyla kanuni temsilcileri tarafından yaptırılabilir. Süresi içinde kaydını yap-
tırmayanlar Üniversite öğrencisi olma hakkını kaybederler.

(3) Belgeleri eksik olan ve katkı payını yatırmayan adayların kayıtları yapılmaz.
(4) Kesin kaydını yaptıran öğrenci, 8 inci maddeye göre akademik takvimde belirtilen

süre içinde yeni kaydolduğu birimin öğretim programındaki dersleri alarak kayıt işlemlerini
tamamlamak zorundadır.

Danışmanlık
MADDE 6 – (1) Kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, ilgili bölüm baş-

kanı tarafından öncelikle bölümün öğretim üyeleri arasından veya yeterli sayıda öğretim üyesi
bulunmayan bölümlerde, diğer öğretim elemanlarından bir danışman belirlenir. Bir bölümde
yeterli sayıda öğretim elemanı yoksa diğer bölümlerden de dekanlık/müdürlük tarafından da-
nışman görevlendirilebilir.
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(2) Danışman, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çö-
zümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders ekleme-silme işlemleri, bu
Yönetmelik çerçevesinde danışman onayı ile yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 7 – (1) Öğrenci, her öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre

içerisinde ilgili mevzuatla belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini öder. Süresi içinde katkı
payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili birimin yönetim kurulu tarafından
kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans
programları ile dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun ola-
mayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınır. Çift ana
dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave
bir yılın sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı ve öğrenim ücreti alınır.

Kayıt yenileme
MADDE 8 – (1) Öğrenciler, öğrenim süresince güz ve bahar yarıyılları başında, aka-

demik takvimde belirtilen sürede kayıt yenilemek zorundadır. Mazeretleri dolayısıyla süresi
içerisinde kayıt yenileyemeyen ve ilgili birimin yönetim kurulu tarafından Haklı ve Geçerli
Nedenler Yönergesi çerçevesinde mazeretleri kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini
yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar yaptırabilirler.

(2) Bütün derslerden başarılı olduğu halde not ortalamasını yükseltmek amacıyla 30 uncu
madde kapsamında ders tekrarı yapmak isteyen öğrenci, her yarıyıl başında katkı payını veya
öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır. Ancak sadece stajını tamamlamadığı
için mezun olamayan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ödemez.

(3) Öğrenciler, Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesine uygun ve ilgili kurullarca kabul
edilmiş bir mazereti yoksa kaydını kendisi yapar. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğ-
renciler sorumludur. Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıl öğretim süresinden sayılır.

(4) Farklı üniversitelerden ders alıp henüz notları gelmeyen öğrenciler ile intibak iş-
lemleri bitmeyen öğrencilerin takip eden dönemdeki ders kayıtları mevcut duruma göre yapılır.
İntibak işlemlerinin tamamlanıp notların öğrenci bilgi sistemine aktarılması sonucunda öğren-
cinin talebi üzerine, ders kayıtlarının yapılabilmesi için ders seçme ekranı danışmana açılarak
ders ekleme-silme işlemi yapılabilir.

Yatay ve dikey geçişler
MADDE 9 – (1) Öğrencilerin Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına yapa-

cakları yatay geçişler; ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçişler, ilgili kurullarca
belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup intibak işlemleri ilgili birimin yönetim kurulu tarafından
yapılır.

(2) Dikey geçiş öğrencileri ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yer-
leştirilir ve dikey geçişler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne dâhil üniversiteler arasında yapılacak
geçişler ve alınan derslerin intibakı, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar ve ilgili mev-
zuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 10 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün öğretim yapılır. Ancak, ilgili ku-

rulların teklifi, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile uzaktan öğretim de yapı-
labilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim ile İlgili Esaslar

Öğretim yılı
MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl,

en az yetmiş öğretim günüdür. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları bu süreye dâhil değildir.
Öğretim yılının başlama, bitiş ve sınav tarihleri Üniversite Senatosu tarafından her yıl belirlenir
ve ilan edilir. Gerektiğinde bu süre, Üniversite Senatosu tarafından uzatılabilir.

(2) İlgili kurulların kararı ile eğitim-öğretim yılı dışında yaz okulu açılabilir.
Öğretim süresi
MADDE 12 – (1) Üniversite ön lisans öğretiminin normal süresi iki akademik yıl ve

yaz okulları hariç dört yarıyıldır. Lisans öğretiminin normal süresi ise dört akademik yıl ve yaz
okulları hariç sekiz yarıyıldır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre; mezuniyet şartlarını sağlayan lisans programı
öğrencileri, daha kısa sürede de mezun olabilirler.

(3) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa iliş-
kin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi
dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını
azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamam-
lamak zorundadırlar.

Sınıf ve üst sınıf
MADDE 13 – (1) Sınıf, Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında okutulan ders-

lerin yarıyıllarının ikiye bölünmesi ile tespit edilir. Çıkan rakam küsurlu ise bir üst rakama ta-
mamlanır.

(2) Üst sınıf ise lisans programlarında belirlenen sınıfa ait yarıyılların en çok iki üst ya-
rıyılıdır.

Öğretim planı ve dersler
MADDE 14 – (1) Öğretim; belirlenen dersler, uygulamalar, laboratuvar, atölye çalış-

maları, proje ve benzeri çalışmaları kapsar. Dersler, zorunlu ve seçmeli olarak iki gruptur. Bun-
lar; öğrencinin almak zorunda olduğu zorunlu dersler ile seçerek almak zorunda olduğu seçmeli
derslerdir.

(2) Derslerin öğretim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulların kararı ile belirli bölümlerde
bazı dersler yabancı dilde verilebilir.

(3) Derslerin öğretim süresince yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı; haftalık, teorik
ve laboratuvar, her türlü uygulama saati, kredi değeri ve varsa ön şartları ilgili kurulların kararı
ile belirlenir.

(4) Öğrenci, programında yer alan tüm zorunlu dersler ile alması gereken seçmeli ders-
leri almak ve başarmakla, varsa zorunlu stajını da yapmakla yükümlüdür.

Kredi yükü ve ders kaydı
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında açılan bütün dersleri

varsa ön koşulunu sağlamak şartıyla almak zorundadır. Bir öğrencinin, üçüncü yarıyılından
itibaren her dönemde alacağı normal ders kredi yükü, öğrencinin ait olduğu programında be-
lirtilen yüktür.

(2) Ön lisans öğrencilerinden genel not ortalaması 1,75’in altında olanlar ile lisans öğ-
rencilerinden genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler normal dönemdeki ders kredi
yükü kadar derse kayıt yaptırabilirler.
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(3) Ön lisans öğrencilerinden genel not ortalaması 1,75 veya üzerinde olanlar ile lisans
öğrencilerinden genel not ortalaması 2,00 veya üzerinde olan öğrenciler normal dönemdeki
ders kredi yükünün %50 fazlası kadar derse kayıt yaptırabilirler.

(4) Ön lisans öğrencileri ile genel not ortalaması 3,00’ın altında olan lisans öğrencileri,
bir üst sınıfın derslerine kayıt yaptıramazlar. Öğrenim gördüğü ilk iki yarıyıldan sonra başarısız
ve almadığı ders olmamak şartı ile genel not ortalaması 3,00 veya üstünde olan lisans öğren-
cileri, danışmanlarının onayı ile üst sınıftan ders alarak normal dönemdeki ders kredi yükünün
%50 fazlası kadar derse kayıt yaptırabilirler.

(5) Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen esaslara göre kayıt yaptıra-
cak öğrenciler; kayıt yaptırmak istedikleri derslere, ön koşulu sağlanamayan dersler hariç, ön-
celikle alt dönemdeki dersleri seçerek 30 uncu maddedeki ders tekrarına ilişkin esaslar çerçe-
vesinde kayıt yaptırmak zorundadır. Kayıt yaptırmak istediği derslerin çakışması durumunda
öğrenci, alt dönemdeki derse diğer öğretimden ders kaydı yaptırabilir.

(6) Öğrenciler kredi değerleri az olmamak şartıyla; uzaktan öğretim yoluyla verilen
dersler dışındaki derslerini sırasıyla öncelikle kendi programından, çakışması halinde danış-
manının onayıyla ilgili birimin başka programlarından, daha sonra da yine danışmanının ona-
yıyla Üniversitenin aynı düzeydeki diğer programlarından seçebilirler.

(7) Dikey geçiş ve yatay geçiş öğrencileri kayıt yaptırdıkları ilk yarıyılda, normal dö-
nemdeki ders kredi yükünün %50 fazlası kadar derse kayıt yaptırabilirler.

Ders değiştirme, ekleme ve silme
MADDE 16 – (1) Öğrenciler, danışmanlarının onayı ile yarıyıl derslerinin başlangıcını

izleyen ilk hafta içinde, kaydolduğu derslerde değiştirme, ekleme ve silme işlemlerini 15 inci
maddede belirlenen kredi sınırları içinde yapabilirler. Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun
olarak almadığı ya da kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına gi-
remez, girse de notu iptal edilir.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 17 – (1) Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine, uygulama, laboratuvar, atölye

ve stüdyo çalışmalarının ise %80’ine katılmak zorundadır. Devamsızlık dışındaki bir nedenle
tekrar alınan derslerde; klinik, uygulama ve yarıyıl içi etkinlikleri dâhil devam zorunluluğu
aranmaz ve tekrar alınan dersin yarıyıl içi ile yarıyıl sonu çalışma/sınavlarına katılmak zorun-
ludur. Ancak birimin belirlediği uygulamalı derslerde, devam zorunluluğu şartı aranır. Tekrar
edilen derslerin daha önceki dönemlerde alınan notları geçersizdir. Öğrencilerin derslere de-
vamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınavlara
girme hakkı kazanamayan öğrencilerin durumu, yarıyıl sonu sınav döneminden önce ilgili öğ-
retim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir.

(2) Ders kaydı yaptırdıktan sonra akademik izinli olan öğrencilerin kayıtlı oldukları
derslere İZ notu verilir. Devam koşulu yerine getirilmeyen ders için DZ notu verilir.

(3) Dönem içerisinde alınan raporlar devamdan sayılmaz.
(4) Rektörlük/dekanlık/müdürlükçe görevlendirilen öğrenciler görev sürelerince derse

devam etmiş sayılırlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme
Derslerin kredi değerleri
MADDE 18 – (1) Bir dersin kredi değeri; ilgili diploma programını bitiren öğrencinin

kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile
açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faa-
liyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak hesaplanır.
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(2) Bölümün önerisi ve ilgili kurulların kararı ile bazı ders ve uygulamalar not ortala-
masına katılmayabilir.

Sınavlar
MADDE 19 – (1) Her ders için en az bir yarıyıl içi, bir yarıyıl sonu ve bir bütünleme

sınavı yapılır. Öğrencinin başarısı; yarıyıl içi sınavları ile yarıyıl içinde yapılan ödev, uygulama,
laboratuvar ve benzeri çalışmalardaki başarı düzeyi ile yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı
sonuçları değerlendirilerek belirlenir.

(2) Bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerinin toplam ağırlığı, dersi veren öğretim ele-
manı tarafından %30’dan az ve %60’tan çok olmayacak şekilde yarıyılın ilk iki haftası içinde
belirlenir. Proje, laboratuvar ve uygulama esasına dayanan derslerde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu
değerlendirme sınırlarına uyulma zorunluluğu yoktur. Bu çerçevede bir dersin değerlendiril-
mesi; yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl içi sınavları ve yarıyıl sonu sınavının başarı tespitindeki
ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından, yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrenci bilgi
sistemine girilir.

(3) Yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının programları ilgili bölüm başkan-
lığı ve dekanlık/müdürlükçe koordineli olarak belirlenir ve sınavların başlama tarihinden en
az iki hafta önce ilgili birim tarafından öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan edilir. Gerekli hal-
lerde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapı-
labilir.

(4) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde edenlerden yarıyıl sonu sınavında FF ve YZ
harf notu alıp başarısız olan öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl sonu
sınavına giremeyen öğrencilere başarısız olduğu her bir ders için herhangi bir başvuruya gerek
olmadan bütünleme sınav hakkı verilir. Ancak öğrenciler yarıyıl sonu sınavında başarılı olduk-
ları derslerden not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına giremezler.

(5) Sınava girme veya girmeme konusundaki yükümlülük tamamen öğrencilere aittir.
Bütünleme sınavlarında mazeret kabul edilmez. Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanama-
mış öğrenciler, bütünleme sınavından yararlanamaz.

(6) Yarıyıl sonu sınavlarında geçerli olan kurallar bütünleme sınavlarında da geçerlidir.
Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavının yerine geçer ve geçme notu yine dönem içi notlar dik-
kate alınarak belirlenir.

(7) Değişim programları kapsamında ve özel öğrenci olarak giden öğrenciler ile başka
bir üniversitenin yaz okulunda ders alan öğrencilere Üniversitede bütünleme sınavına girme
hakkı verilmez. Bu öğrenciler, bütünleme sınavına dersi aldıkları üniversitede girebilirler.

(8) Değişim programları kapsamında ve özel öğrenci olarak Üniversitede ders alan öğ-
renciler, aldıkları derslerin bütünleme sınavlarına Üniversitede girebilirler.

(9) Öğrenciler, ilan edilen gün, saat ve yerde sınava girmek ve kimlik belgeleri ile is-
tenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Bu şartları yerine getirmeyen öğ-
renciler sınava giremezler.

(10) Öğrencinin hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş
olsa da iptal edilir.

(11) Ön lisans programlarında meslek yüksekokulu müdürlüğü, lisans programlarında
bölüm başkanlığı tarafından yazılı sınav belgeleri en az iki yıl saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 20 – (1) Sınavlara itiraz, ilgili öğretim birimi yönetimine, sınav sonuçlarının

ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yazılı olarak yapılır. Sınav sonuçlarında, öğretim eleman-
larının notları sayısal olarak toplarken yaptığı maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik
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yapılmaz. İtirazlar, yapılacak incelemeden sonra ilgili birimin yönetim kurulu tarafından karara
bağlanır ve not değişikliği varsa, ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine gi-
rilir.

Mazeret sınavları
MADDE 21 – (1) Mazeret ile ilgili başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren

beş iş günü içinde bizzat, faks veya Üniversitenin ilgili kurullarının belirleyeceği diğer bir yön-
tem ile yazılı olarak ilgili birime yapılır. Faks ile yapılan başvurularda belgenin aslı, beş iş
günü içerisinde ilgili birime teslim edilir. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir. Ancak,
sağlık raporlarında bu süre, istirahat raporunun veriliş tarihinden itibaren başlar.

(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin, ilgili birimin yönetim ku-
rulu tarafından Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi çerçevesinde mazeretlerinin kabul edil-
mesi durumunda, giremedikleri yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavları, ilgili yarıyıl derslerinin
on üçüncü haftası içinde yapılır.

(3) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren ancak Üniversite tarafından görevlen-
dirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği yarıyıl içi sınavları için mazeret sınavına
girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, ilgili birimin yönetim ku-
rulu kararı ile belirlenir.

(4) Yarıyıl içi sınavları dışında kalan sınavlara, mazeret sınavı açılmaz.
(5) Mazereti ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret sü-

resi içinde sınavlara giremez. Aksine hareket eden öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine
göre işlem yapılır ve öğrencinin girmiş olduğu sınavlar iptal edilir.

(6) Yarıyıl derslerinin başlangıcını izleyen ilk iki haftadan sonra; Üniversiteye yeni
kayıt olan öğrenciler ile intibaklarda yaşanan sorunlar nedeniyle dersleri geç eklenen öğrenciler,
yarıyıl içi mazeret sınavına girerler. Bu öğrencilerden yazılı olarak birimlerine başvuranlar ya-
rıyıl içi mazeret sınavı yerine yarıyıl içi sınavına da girebilirler. Yazılı olarak birimine başvur-
madığı halde yarıyıl içi sınavına girenlerin sınavı iptal olur.

Değerlendirme ve notlar
MADDE 22 – (1) Öğrencinin bir dersteki başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi ile

belirlenir. Bu yönteme göre; bir öğrencinin başarısı, dersin öğretim elemanı tarafından öncelikle
bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki esaslara göre sayısal olarak belirlendikten sonra, sınıfın
genel başarı düzeyi, notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınarak, ilgili kurullar tara-
fından belirlenen esaslar çerçevesinde, aşağıdaki başarı notlarından birisine dönüştürülür:

Başarı Notu Katsayısı
AA 4,0
AB 3,7
BA 3,3
BB 3,0
BC 2,7
CB 2,3
CC 2,0
DC 1,5
DD 1,0
FF 0,0
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(2) Bütünleme sınavlarına giren öğrencilerin başarı notu, ilgili dersin yarıyıl içi ve ya-
rıyıl sonu notları girilip harf notu ilan edildikten sonra oluşan harf notu aralıklarına göre verilir.

(3) Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki notlar kullanılır:
a) DZ notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not or-

talaması hesabında FF notu gibi işlem görür. DZ notu alan öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı
ile bütünleme sınavına giremez ve dersi tekrar eder.

b) İZ notu; akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygu-
lamalarına ait koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir ve not ortalamasına katılmaz. İZ
notu alan öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı ile bütünleme sınavına giremez ve dersi tekrar
eder.

c) YT notu; not ortalamasına katılmayan derslerden başarılı olan öğrenciye verilir.
ç) YZ notu; not ortalamasına katılmayan derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.
d) GM notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Yarıyıl içi sınavında GM notu alan

öğrenci, yarıyıl içi mazeret sınavına girerse, GM notu sayısal nota dönüştürülür. Öğrenci yarıyıl
içi mazeret sınavına girmezse, GM notu sıfır olarak değerlendirilir. Bütünleme sınavı sonunda
aldığı not, yarıyıl sonu sınav notu olarak yarıyıl içi notları ile birlikte değerlendirilerek, öğren-
cinin sınıftaki başarı notu sıralamasındaki yerine göre başarı notuna dönüştürülür. Bütünleme
sınavına katılmayan öğrencilerin GM notu, sıfır kabul edilerek öğrencinin sınıftaki başarı notu
sıralamasındaki yerine göre başarı notuna dönüştürülür.

e) SD notu; ders planları intibakları sonucunda kaldırılan, öğrencinin sorumlu olmadığı
derslere SD notu verilir ve ortalamaya katılmaz. Bu not, not dökümü belgesinde gösterilir; an-
cak not durum belgesinde gösterilmez.

(4) Öğretim elemanlarının yürüttüğü tüm derslere ait notlar öğrenci bilgi sistemine ilgili
öğretim elemanı tarafından girilir ve notlar öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir. Ancak
Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıkları tarafından uzaktan öğretim yoluyla yürütülen derslerin
sınavlarının değerlendirilmesi ile sınav sonuçlarının öğrenci bilgi sistemine aktarılması ve ilanı
UZEM tarafından gerçekleştirilir.

Başarı notu dönüşümleri
MADDE 23 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında kullanılan ve 22 nci

maddede belirlenen başarı notları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen
dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki karşılıklarına göre aşağıdaki gibi mutlak sisteme
dönüştürülür:

a) Üniversitede alınan derslerin başarı notu dönüşümleri aşağıdaki tabloya göre yapılır:
Başarı notu Mutlak sistem karşılığı

AA 93,01-100,00
AB 83,67-93,00
BA 76,67-83,66
BB 69,67-76,66
BC 60,34-69,66
CB 56,61-60,33
CC. 53,33-56,60
DC 49,00-53,32
DD 45,00-48,99
FF 44,99 ve aşağısı.
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b) Başka bir üniversiteden alınan derslerin intibak işlemleri ve diğer muafiyet işlemle-

rinde, 27 nci maddeye göre eş değerliliği kabul edilen derslerin başarı notu dönüşümleri, aşa-

ğıdaki esaslara göre yapılır:

1) Daha önce alınan not, sayısal ve 100’lük sistemde ise; 49 ve altı FF olarak, 50 ve üstü

ise 25’e bölünerek, 22 nci maddedeki en yakın katsayı karşılığındaki başarı notuna dönüştürülür.

Seviye tespit sınavları başarı dönüşümlerinde de aynı yöntem uygulanır.

2) Daha önce alınan not, sayısal ve 5’lik sistemde ise; 2,49 ve altı FF olarak, 2,50 ve

üstü ise 0,8 katsayısıyla çarpılarak, 22 nci maddedeki en yakın katsayı karşılığındaki başarı

notuna dönüştürülür.

3) Daha önce alınan not, harf notu ise; 22 nci maddedeki en yakın katsayı karşılığındaki

başarı notuna dönüştürülür. Ancak katsayıları farklı olan harf notları bir üst harf notuna dönüş-

türülür.

Not ortalamaları

MADDE 24 – (1) Not ortalaması; öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına

giren her dersten aldığı başarı notunun katsayısı ile o dersin kredi değeri çarpımları toplamının,

derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu işlem bir yarıyılda alınan ders-

ler için yapıldığında yarıyıl not ortalaması, Üniversiteye girişten itibaren alınan tüm dersleri

kapsayacak şekilde yapıldığında ise genel not ortalaması elde edilir.

(2) Üniversiteye devam ederken program değiştiren öğrencilerin not ortalamasına, de-

vam etmekte oldukları programda almış oldukları bütün dersler ile önceden almış oldukları

derslerden sadece ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla yeni bölümlerine uygun bulunan ders-

ler katılır. Seçmeli bir ders yerine başka bir ders tekrarlandığında sadece en son alınan dersin

notu, not ortalamasına katılır. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 25 – (1) Ön lisans ve lisans programlarındaki öğrencilerin başarılı olabilmesi

için genel not ortalamasının en az 2,00 olması zorunludur. Belirtilen zorunlu genel not ortala-

malarını sağlayamayan öğrenciler başarısız kabul edilir.

(2) Herhangi bir öğretim yılında bir yarıyıl akademik izinli olan veya bir yarıyıl kayıt

yaptırmayan öğrencilerin başarı tespiti, öğrenim gördükleri yarıyıl veya açılması halinde yaz

okulu sonundaki genel not ortalamasına göre yapılır.

(3) Öğrenciler; ön koşulunu sağlayamadıkları dersler dışındaki FF, YZ ve DZ notu al-

dıkları dersleri, takip eden ilk eğitim-öğretim yılında, 15 inci maddedeki esaslar çerçevesinde

tekrar ederler.

Onur ve yüksek onur öğrencileri

MADDE 26 – (1) Başarı değerlendirme yönergesine göre öğrenciler, onur ve yüksek

onur öğrencisi olarak belirlenir.

Derslerden muafiyet

MADDE 27 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere uygulanan yabancı

dil seviye tespit sınavından, en az 50 puan alan öğrenciler, temel yabancı dil derslerinden muaf

olurlar. Ayrıca, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer derslerin seviye tespit sınavla-

rından en az 50 puan alan öğrenciler de söz konusu derslerden muaf olurlar. Bu durumdaki öğ-

rencilerin başarı notları için 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre işlem yapılır.
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(2) Daha önce bir yükseköğretim programında örgün eğitimde öğrenci olarak kayıtlı
olan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye kayıt
yaptıran öğrenciler, almış oldukları derslerden intibak isteğinde bulunabilirler. Bunun için öğ-
rencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, not durum
belgesi, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili birime başvurmaları gerekir. Öğrencilerin önceki
yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eş değerliliği ilgili birimin yönetim kurulu ta-
rafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, 23 üncü maddedeki esaslar
çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür. İntibaklarda karşılaşılan güçlükler nedeniyle, muafi-
yeti ifade eden notlar, harf notu olarak CC’ye dönüştürülür, öğrenciler kabul etmemeleri halinde
o dersi/dersleri yeniden alırlar. Bu şekilde eş değerliliği kabul edilen ders sayısına göre, hangi
sınıfa intibak yapılacağı ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili birimin yönetim kurulu
kararında belirtilir.

(3) Üniversiteye yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, önceki yükseköğretim
kurumunda örgün eğitimde alıp başarılı oldukları ve eş değerliliği ilgili birimin yönetim kurulu
tarafından kabul edilen derslerden, daha önce almış oldukları notlar, 23 üncü maddedeki esaslar
çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür. Ayrıca yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin inti-
bakları en az kabul edildikleri sınıfa yapılır.

(4) Üniversiteye dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, eş değerliliği kabul
edilen hangi derslerin intibakının yapılacağı, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından belirlenir.
İntibak yapılan derslerden öğrencilerin daha önce örgün eğitimde almış oldukları notlar, 23 üncü
maddedeki esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür. Dikey geçiş ile lisans programla-
rına yerleşen ve halen kayıtlı olan öğrencilerin lisans not ortalamaları, ön lisans programında
alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üze-
rinden hesaplanır. Ayrıca dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin intibakları en az üçüncü sınıfa
yapılır.

(5) Öğrencilerin açık ve uzaktan eğitim programlarından alıp başardığı derslerden sa-
dece Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve İngilizce derslerinin muafiyet ve intibak
işlemleri yapılır.

Değişim programları

MADDE 28 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu ara-
sında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci ve/veya ders değişim programları uygula-
nabilir. Öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki yarıyıl ilgili üniver-
sitelere gönderilebilir. Ders değişim programları çerçevesinde de öğrenciler uzaktan ders ala-
bilirler.

(2) Yurt içi ve yurt dışı ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin ders
seçimi ve eşleştirilmesi ile not intibakları, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından yapılır.

(3) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölüm-
lerdeki öğrencilerin ilgili üniversitelerden aldıkları ders notları, olduğu gibi not durum belgesine
işlenir.

(4) İkili anlaşmalı üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere aldıkları dersleri ve
başarı durumlarını gösteren bir belge, ilgili birim tarafından verilir.

(5) Değişim programları çerçevesinde katkı payı/öğrenim ücreti ikili anlaşmalara göre
ödenir.
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Çift anadal programı
MADDE 29 – (1) Lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans prog-

ramları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senatonun
onayı ile çift anadal programı açılabilir. Çift anadal programı ile ilgili hususlar, ilgili kurullar
tarafından belirlenir.

Ders tekrarı
MADDE 30 – (1) Ders tekrarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Öğrenciler, öncelikle ön koşulunu sağlayamadıkları dersler dışındaki notu FF, YZ

ve DZ olan veya hiç almadıkları alt yarıyıldaki derslerini almak zorundadır. Başarısız olunan
dersler tekrar alındığında alınan en son not, not ortalaması hesabına katılır.

b) Ön koşulunu sağlayamadıkları dersler dışındaki bir dersten FF, DZ veya YZ notu
alan öğrenci, bu dersi, verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.

c) Tekrar edilmesi gereken devam zorunluluğu olan dersler birbirleriyle çakışırsa, ön
koşulu sağlanamayan dersler dışında, öncelikle en alt sınıfın dersi alınır.

ç) Genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile öğretim süresi boyunca, öğrenciler daha
önce başarılı olduğu dersleri tekrar edebilir ve alınan en son not, not ortalaması hesabına katılır.

d) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine tekrarlanacak dersler, ilgili kurullar
tarafından belirlenir.

(2) Seçmeli bir dersten FF, DZ veya YZ notu alan bir öğrenci, o ders yerine programdaki
ön koşulunu sağlayamadıkları dersler dışındaki başka bir seçmeli dersi alabilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen ders tekrarlarında, 15 inci maddedeki kredi sınırlarına uyul-
ması zorunludur.

(4) Ders tekrarı yapılan yarıyıllar öğretim süresine dâhildir.
Ek sınavlar ve ek süreler
MADDE 31 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört
yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan
lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami
dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami süreler sonunda ek sınavlara girmeden başarısız oldukları ve hiç almadıkları
ders sayısı en fazla beş olan öğrencilere, dört yarıyıl ek süre ve bu yarıyıllardaki sınavlara
girme hakkı tanınır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen azami süresini tamamlamış olan öğrencilere, yarıyıl sonu
sınavına girme hakkı elde etmiş olmaları ve sınava girmek için başvurmaları şartı ile FF ve
YZ notu aldıkları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir ve bu sınavlar için mazeret sınavı
açılmaz. Bu iki ek sınavın değerlendirilmesinde 49 ve altı FF olarak, 50 ve üstü ise 25’e bölü-
nerek, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki en yakın katsayı karşılığındaki başarı notuna dönüş-
türülür. Bu iki ek sınav sonunda, başarısız oldukları ve hiç almadıkları ders sayısını beş veya
daha az derse indiren öğrencilere, bu dersler için üç yarıyıl ek süre ve bu yarıyıllardaki sınavlara
girme hakkı tanınır.

(4) Ek sınavların birincisinde sınavına girdikleri dersi başaran öğrenciler, not yükselt-
mek amacıyla aynı dersin ek sınavının ikincisine giremezler. Birinci ek sınav hakkını kullana-
mayan öğrenciler ikinci ek sınav hakkını kullanabilirler.
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(5) Ek sınavlara girmeden veya girdikten sonra, yukarıda belirtilen yarıyıl sınavlarına
girme haklarını kullanırken veya kullandıktan sonra mezun olmak için bir dersi kalanlara sı-
nırsız olarak bu dersten açılacak yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı tanınır.

(6) İzlediği programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden başarılı olduğu hal-
de en az 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayarak ilişiği kesilme durumuna gelen son yarıyıl
öğrencilerine, not ortalamasını yükseltmek için diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı ve-
rilir.

(7) Ek süre veya sınırsız sınav hakkının kullanımında, uygulamalı, uygulaması olan ve
daha önce alınmamış veya devam şartı yerine getirilmemiş dersler dışındaki derslere devam
şartı aranmaz. Ancak öğrenci, öğretim elemanının yarıyıl başında dersle ilgili belirleyeceği ko-
şullara uymak zorundadır. Sınırsız sınav hakkı kullanılan derslerdeki başarı durumu, eski yarıyıl
içi çalışma sonuçlarına bakılmadan sadece yarıyıl sonu sınav notu ile belirlenir. Harf notu ise
3 üncü fıkradaki şekilde belirlenir.

(8) Sınırsız sınav hakkını kullanan öğrenciler, sınava girdiği ders başına öğrenci katkı
payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki
diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrenciler daha önce hiç almadıkları ve devam
şartını sağlamadıkları için DZ notu aldıkları dersler için sınırsız sınav hakkını kullanamazlar.

Tek dersten başarısız öğrenciler

MADDE 32 – (1) Güz yarıyılı, bahar yarıyılı veya açılması halinde yaz okulu sonunda,
tüm derslerin devam şartını yerine getirdiği halde herhangi bir dönemde, akademik birimlerin
yönetim kurulu kararıyla belirlenen dersler dışındaki FF veya YZ notu aldığı tek dersten veya
akademik birimlerin yönetim kurulu kararıyla belirlenen dersler dışındaki bütün derslerden ge-
çer not aldığı halde gerekli not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere,
sadece bir dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde bir ek sınav hakkı tanınır. Ancak
bu sınav sonucunda alacağı not ile genel not ortalamasını 2,00’a yükseltemeyecek öğrenciye
tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(2) Öğrencilerin yarıyıl içi sınav notu dikkate alınmadan, bu tek ders sınavının değer-
lendirilmesinde 49 ve altı FF olarak, 50 ve üstü ise 25’e bölünerek, 22 nci maddedeki en yakın
katsayı karşılığındaki başarı notuna dönüştürülür.

(3) Durumları birinci fıkrada belirtilen esaslara uygun olan öğrenciler, akademik tak-
vimde belirlenen tek ders sınav tarihinden en geç beş iş günü öncesine kadar öğrenim gördükleri
birimlere yazılı olarak müracaat ederler. İlgili birim öğrencilerin durumunu inceledikten sonra
hangi derse tek ders sınav hakkı tanındığını, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirir. Bu
maddede öngörülen sınav hakkı öğrenciye bir kez tanınır ve başvurduğu halde sınava girmeyen
öğrenciler bu haktan bir daha yararlanamazlar. Mezuniyet durumunda AKTS eksiği olan öğ-
renciler, tek ders sınav hakkını başarısız olduğu kaldırılan dersten kullanmak üzere talep ede-
bilirler.

İlişik kesme

MADDE 33 – (1) Fakülteden/yüksekokuldan/meslek yüksekokulundan çıkarma cezası
alan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Açık öğretimde kontenjan sınırlaması olmayan ve uzaktan öğretim programları hariç
olmak üzere bir başka yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki programında kayıtlı öğrenci
olduğu belirlenen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(3) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, öğrenim gördükleri ilgili birime ya-
zılı olarak başvurur. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı
sona erer. Bu öğrenciler Üniversiteye dönmek isterlerse, yeni başvuran öğrencilerle aynı işleme
tabi tutulur.

(4) Başvurusu üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse kayıt olduğu yükseköğretim prog-
ramındaki öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte teslim ettiği diplomaları ve diğer bel-
geleri verilir.

(5) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-
lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite Senatosunun kararı ve
Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin öden-
memesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(6) Ayrıca, azami öğrenim sürelerini tamamlayan aşağıda belirtilen durumlardaki öğ-
rencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Mezun olmak için hiç almadığı ve alıp da devamsız olduğu beşten fazla dersi kalan
öğrenciler.

b) 31 inci maddede belirtilen ek sınav haklarını kullandıktan sonra mezun olmak için
beşten fazla dersi kalan öğrenciler.

c) 31 inci madde çerçevesinde tanınan ek süreler sonunda mezun olmak için birden
fazla dersi kalan öğrenciler.

ç) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmediği
için sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılan öğrenciler.

Diploma
MADDE 34 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programı bitirebilmesi ve diploma ala-

bilmesi için genel not ortalamasının en az 2,00 olması, tüm derslerden en az DD veya YT notu
alması ve zorunlu stajlarını başarması gerekir. Bu şartları, bu Yönetmeliğe göre sekiz yarıyıldan
önce sağlayan lisans öğrencisi, daha kısa sürede diploma alabilir.

(2) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için ders planlarındaki zorunlu dersler ile seçmeli
gruplardan almaları gereken AKTS miktarı kadar dersleri başarmış olmaları gerekmektedir.
Bununla birlikte ön lisans öğrencilerinin en az 120 AKTS, lisans öğrencilerinin en az 240 AKTS
dersi başarmış olmaları gerekmektedir.

(3) Ancak, öğrenci isteği halinde, not ortalamasını yükseltmek amacıyla yaz okulu veya
takip eden ilk iki yarıyılda, 30 uncu madde kapsamında ders tekrarı yapabilir.

(4) Ders tekrarı yapmak isteyen öğrencilerin, mezuniyete hak kazandığı ilgili yarıyılın
bütünleme sınavları sonuna kadar ön lisans programlarında meslek yüksekokulu müdürlükle-
rine, lisans programlarında bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları gerekir.

(5) Bir öğrenciye, kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyılında almak zorunda
olduğu dersleri başarı ile tamamlamak, belirtilen en az genel not ortalamasını (2,00) sağlamak
ve devam ettiği lisans programından kaydını sildirmek koşullarıyla ilgili mevzuat çerçevesinde
ön lisans diploması verilebilir.

(6) Öğrencinin mezuniyeti, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Disiplin
MADDE 35 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü

maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürü-
tülür ve uygulanır.
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Akademik izin
MADDE 36 – (1) Öğrencinin akademik izin talebi, gerekçeli bir dilekçe ve belgeleriyle

birlikte, ilgili dekanlık/müdürlüğe yapılır. Akademik izin talepleri, Haklı ve Geçerli Nedenler
Yönergesi çerçevesinde ilgili birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve alınan karar,
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına ve ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(2) Akademik izin isteklerinin yarıyıl başında ilk dört hafta içinde yapılması esastır.
Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular iş-
leme konulmaz.

(3) Sağlık sebebiyle akademik izin başvurusunda bulunacak öğrencilerin sağlık rapo-
runun, kesintisiz veya birbirini takip eden en az yirmi iki öğretim gününü kapsaması gerekir.

(4) Öğrencilere, her defasında en fazla iki yarıyıl olmak üzere, toplam dört yarıyıla ka-
dar akademik izin verilebilir. Ancak, sürekli sağlık sorunlarını ikinci veya üçüncü basamak
sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgeleyenler, bu süre kısıtlaması dışındadır.

(5) Akademik izinli olan öğrenciler, derslere devam edemez, sınavlara giremez ve aka-
demik izinli oldukları süreler öğretim süresinden sayılmaz.

(6) Sağlık nedenleriyle bir yarıyıldan fazla akademik izinli sayılan öğrenci, takip eden
yarıyıla kayıt yaptırmak istediğinde, öğrenimine devam edebileceğini ikinci veya üçüncü ba-
samak sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi durumunda, ilgili bi-
rimin yönetim kurulu kararıyla kaydını yaptırabilir. Diğer nedenlerle akademik izinli olan öğ-
renciler de akademik izin gerekçesinin ortadan kalkması durumunda yazılı olarak başvurdukları
takdirde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla kaydını yaptırabilir.

(7) Tabii afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden
bilinemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de izin verilebilir. Yarıyıl içinde izin verilmesi ha-
linde öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 37 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki

adresine taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunda ilan
edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki bilgilerin güncellenmesi öğrencinin sorum-
luluğundadır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 39 – (1) 13/1/2013 tarihli ve 28527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bi-

lecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

(2) 13/1/2013 tarihli ve 28527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

PANCAR YÜZDÜRME İŞÇİLİK HİZMETİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Meydan Kısmında Pancar Yüzdürme İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve 

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

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2019 /319269 

1- İdarenin 

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

b) Telefon No : 0 332 734 59 30-36 

c) Faks No : 0 332 734 59 38 

d) Web Adresi : - 

2- İhale konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2019/2020 kampanya döneminde Meydan 

Kısmında Pancar Yüzdürme İşçilik hizmeti işi için 36 

(otuzaltı) adet personel çalıştırılmasıdır. 

b) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : Fabrikamızın 2019/2020 kampanya dönemi 150 (Yüzelli) 

takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarih – Saati : 18.07.2019 Perşembe günü, saat:14.30 

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

5- İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. 

Dahil 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

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

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

gönderilebilir. 

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

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

kanunlara tabi değildir. 5867/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türk Standardları Enstitüsünden: 

 

 5879/1-1 
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI 

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesi ve Diş Hekimliği 

Fakültesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle 

Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacaktır. 

 

UNVANI BÜTÇE 
KADRO 

KODU 
ADEDİ ARANAN NİTELİKLER 

Fizyoterapist 
Döner 

Sermaye 
01 1 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi 

ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden 

mezun olmak, Lenf ödem tedavisi konusunda 

sertifikası bulunmak. 

Hemşire 
Özel 

Bütçe 

02 78 

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya 

Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden 

mezun olmak. 

03 1 

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya 

Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden 

mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinin 

ameliyathane biriminde en az 1 yıl çalışmış 

olmak. 

Sağlık 

Teknikeri 

Özel 

Bütçe 

04 8 
Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön 

lisans programlarının birinden mezun olmak. 

05 1 

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön 

lisans programlarının birinden mezun olmak. (Diş 

Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecek) 

06 5 
Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

07 1 

Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak, 3. basamak 

kamu hastanelerinde en az 10 yıl çalışmış olmak. 

08 2 

Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar 

Teknikleri ön lisans programlarının birinden 

mezun olmak. 

09 2 

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi 

Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

10 1 

Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş 

Hekimliği-Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği ön 

lisans programlarının birinden mezun olmak.  

(Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecek) 

TOPLAM 100  

 

1 - Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde 

belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 

Genel Şartlar: 

a) Türk Vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
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c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş 

olmak, 

e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, 

f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, (Sadece atanacak 

adaylara yapılacaktır.) 

2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi 

esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya 

sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek 

taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak. 

3- 2018 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak, 

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ : 

1- Başvurular; ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde 

Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte 

şahsen yapılacaktır. 

2- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

3- Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI: 

Yerleştirmede lisans mezunları için 2018/KPSS-P3, önlisans mezunları için 2018/KPSS-

P93 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim 

listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi 

itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. 

Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanma 

başvurusu olmadığı veya ilgilinin aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine 

yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağrılacakların listesi periyotlar halinde 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından (http://personel.db.firat.edu.tr) ilan 

edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon) bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin 

çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna 

atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle veya güvenlik soruşturması sonucu olumsuz olanlarla 

sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi 

sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 

1- Başvuru Formu (Personel Daire Başkanlığından temin edilecek) 

2- Öğrenim belgesi fotokopisi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) 

3- KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi (ÖSYM Sorgulama Kodu Belirgin Olacaktır) 

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

5- Fotoğraf (1 adet) 5803/1-1 

http://www.firat.edu.tr/
http://personel.db.firat.edu.tr/
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Uzamer Uzunalioğlu Zemin ve Yapı Malzemeleri Laboratuvar Hizmetleri İnşaat Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi’nin Rüstem Paşa Mahallesi Dere Sok. Yazıcı Apt. No:6/3 Merkez 

/YALOVA adresinde bulunan 78 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip zemin laboratuvarının, 

Bakanlığımız Laboratuvar İzin Belgesi Komisyonunun (LİBK) 26.01.2005 tarih ve 52 sayılı 

kararı ile kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun 

(MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 

26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/1/1-1 

—— • —— 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksek Okulu Yapı Malzemeleri 

Laboratuvarı’nın M.K.Ü. Kampüsü İskenderun Karayolu Üzeri /ANTAKYA adresinde bulunan 

29 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız 

Laboratuvar İzin Belgesi Komisyonunun (LİBK) 15.03.2004 tarih ve 39 sayılı kararı ile kullanma 

hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 

tarihli ve 568/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 

sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/2/1-1 

—— • —— 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Aytest İnşaat Ticaret Limited Şirketi İzmir Şubesi’nin 4 Eylül Mah.Yağhane Cad.No:4 

Tire / İZMİR adresinde bulunan 82 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı malzemesi 

laboratuvarının, Bakanlığımız Laboratuvar İzin Belgesi Komisyonunun (LİBK) 26.07.2004 tarih 

ve 46 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim 

Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık 

Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/3/1-1 

—— • —— 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Efe Kimyasal Ankraj İşleri ve Beton Delme Kesme İnşaat Emlak Laboratuvar ve Test 

Hizmetleri Taahüt Harfiyat Otomotiv Limited Şirketi’nin Örnek Sanayi Sitesi 366.Sok. No:32 

Ostim Yenimahalle/ ANKARA adresinde bulunan 205 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip 

yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 26.07.2010 

tarih ve 319 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim 

Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık 

Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/4/1-1 

—— • —— 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Aytest İnşaat Doğalgaz Ticaret Limited Şirketi’nin Ata Mah. Astis Yapı Koop. 773. 

Sokak No : 125 AYDIN adresinde bulunan 72 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı 

malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Laboratuvar İzin Belgesi Komisyonunun (LİBK) 

27.01.2004 tarih ve 37 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı 

Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık 

Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/5/1-1 
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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Uzman Yapı İnşaat Malzemeleri Kalite Kontrol Laboratuvarı Anonim Şirketi Kartal 

Şubesi’nin Kordonboyu Mah. Kumlar Cad. Çelebi Apt. No:31 Kartal /İSTANBUL adresinde 

bulunan 191 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı malzemesi laboratuvarının, 

Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 08.05.2009 tarih ve 263 sayılı kararı ile 

kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 

18.06.2019 tarihli ve 568/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 26.06.2019 tarih 

ve 149343 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/6/1-1 

—— • —— 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Diyar-Test Beton ve Yapı Malzemeleri Laboratuvar Hizmetleri Mühendislik İnşaat 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Bağcılar Mah. Karanfil 7 Sok. Bengül Sitesi B Blok No:19-

20 Bağlar/ DİYARBAKIR adresinde bulunan 256 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı 

malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 21.03.2011 tarih 

ve 372 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim 

Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık 

Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/7/1-1 

—— • —— 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Elit Beton ve Yapı Malzemeleri Laboratuar Hizmetleri Turizm İnşaat Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi’nin Gersan Sanayi Sitesi 2307. Sok. No : 61 Yenimahalle / ANKARA adresinde 

bulunan 7 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız 

Laboratuvar İzin Belgesi Komisyonunun (LİBK) 15.11.2001 tarih ve 08 sayılı kararı ile kullanma 

hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 

tarihli ve 568/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 

sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/8/1-1 

—— • —— 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bayındırlık Yapı Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Aydınlar 

Mahallesi Dikmen Caddesi No:302/14 Çankaya /ANKARA adresinde bulunan 43 no.lu 

Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Laboratuvar İzin 

Belgesi Komisyonunun (LİBK) 24.02.2003 tarih ve 23 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren 

sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 

no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam 

Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/9/1-1 

—— • —— 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Isolab Beton Zemin Kontrol Deney ve Yapı Malzemeleri Test Laboratuarı İnşaat Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi’nin Kükürtlü Mah. Emir Abdülkadir Cad. Emelhanım Ap. No:25/A 

Osmangazi / BURSA adresinde bulunan 204 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı 

malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 30.06.2010 tarih 

ve 316 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim 

Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık 

Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/10/1-1 
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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Seyfioğlu İnşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri Mimarlık ve Mühendislik Seracılık 

Labaratuar İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin Sorgun-Yozgat Karayolu 7. Km 

Dişliköyü Mevkii Sorgun /YOZGAT adresinde bulunan 329 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine 

sahip yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun 

(MYDK) 01.11.2011 tarih ve 410-1 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, 

Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 no.lu teklif 

kararıyla Bakanlık Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam Olur’u ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/11/1-1 

—— • —— 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Van Test Ağrı Beton ve Yapı Malzemeleri Test Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin Yüzüncü Yıl Mah. Yeni Van Cad. Can Petrol Karşısı No:3 / AĞRI adresinde bulunan 

314 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı 

Denetim Komisyonunun (YDK) 09.08.2011 tarih ve 402 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren 

sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 

no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam 

Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/12/1-1 

—— • —— 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bakın Beton ve Zemin Laboratuar Hizmetleri İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 

Uluönder Mah. Baksan Sanayi Sit. 29. Blok No:5 Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresinde bulunan 352 

no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez 

Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 17.04.2012 tarih ve 420/4 sayılı kararı ile kullanma hakkı 

veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 

568/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı 

Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/13/1-1 

—— • —— 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Zeton İnşaat Sanayi Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi’nin Cumhuriyet Mah. Özel 

Sami Tungay Sanayi Sitesi No:47 Kışla Yanı Söke/AYDIN adresinde bulunan 110 no.lu 

Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Laboratuvar İzin 

Belgesi Komisyonunun (LİBK) 06.12.2005 tarih ve 64 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren 

sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 

no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam 

Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/14/1-1 

—— • —— 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tatone Yapı Laboratuvarı Limited Şirketi’nin İşletme Mah. Hal Cad. Akçam Sit. B Blok 

No:242/1 Tatvan/BİTLİS adresinde bulunan 385 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı 

malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 

15.08.2012 tarih ve 434/5 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı 

Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık 

Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/15/1-1 
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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Iğdır Yapı Test İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Iğdır Şubesi’nin Bağlar Mah. Seçkin 

Sok. Erol Apt. No:10 Merkez /IĞDIR adresinde bulunan 448 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine 

sahip yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun 

(MYDK) 20.09.2013 tarih ve 464/4 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, 

Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 no.lu teklif 

kararıyla Bakanlık Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam Olur’u ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/16/1-1 

—— • —— 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Fianaliz Yapı Malzemeleri Laboratuar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 

Hürriyet Mah. 13 Mart Cad. Yeşilkent Sitesi 1 B Blok No : 68 /33 Merkez/ MARDİN adresinde 

bulunan 401 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı malzemesi laboratuvarının, 

Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 16.11.2012 tarih ve 441/4 sayılı 

kararı ile kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun 

(MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 

26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/17/1-1 

—— • —— 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Gökhan Beton Test Laboratuvarı Isı Sistemleri İnşaat Taahhüt Mühendislik Müteahhitlik 

Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin Yeni Sanayi Sitesi Akfa Beton Yanı No : 14 Erciş / VAN 

adresinde bulunan 440 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı malzemesi laboratuvarının, 

Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 12.07.2013 tarih ve 459/4 sayılı 

kararı ile kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun 

(MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 

26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/18/1-1 

—— • —— 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Terazi Zemin ve Beton Laboratuar Hizmetleri Temizlik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi’nin Erciş Yolu Üzeri Doğu Toptancılar Sitesi İkinci Etap D Blok No:3 

Tuşba/VAN adresinde bulunan 478 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı malzemesi ve 

zemin laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 11.06.2014 

tarih ve 481/4 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim 

Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık 

Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/19/1-1 

—— • —— 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Süper Vizyon Yapı Malzemeleri Kalite Kontrol Laboratuvar ve Teknik Danışmanlık 

Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Küçük Çiğli Mah. 8780/21. Sok. 

No:45 Çiğli/ İZMİR adresinde bulunan 470 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı 

malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 

04.04.2014 tarih ve 477/4 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı 

Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık 

Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/20/1-1 
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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Fark-ım Doğaltaş Madencilik Yapı Malzemeleri İnşaat Taahhüt Mimarlık Mühendislik 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Serçeönü Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi Eraslan İş 

Merkezi Apt No:26/101 Kocasinan /KAYSERİ adresinde bulunan 281 no.lu Laboratuvar İzin 

Belgesine sahip yapı malzemesi ve zemin laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim 

Komisyonunun (YDK) 03.05.2011 tarih ve 383 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren 

sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 

no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam 

Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/21/1-1 

—— • —— 
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Alanyalı Jeoloji Sondajcılık Laboratuvar Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi Aliağa Şubesi’nin Bakırçay Küçük Sanayi Sitesi 1252 Sok. No:5 Aliağa / İZMİR 

adresinde bulunan 494 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı malzemesi laboratuvarının, 

Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 04.11.2014 tarih ve 488/4 sayılı 

kararı ile kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun 

(MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 

26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/22/1-1 

—— • —— 
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Şener Zemin ve Beton Laboratuvarı İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 

Muhittin Mahallesi Tütün Sokak No:19 Çorlu /TEKİRDAĞ adresinde bulunan 167 no.lu 

Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı malzemesi ve zemin laboratuvarının, Bakanlığımız 

Laboratuvar İzin Belgesi Komisyonunun (LİBK) 08.01.2008 tarih ve 100 sayılı kararı ile 

kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 

18.06.2019 tarihli ve 568/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 26.06.2019 tarih 

ve 149343 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/23/1-1 

—— • —— 
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimler Fakültesi İnşaat Mühendisliği 

Bölümü Yapı Malzemesi, Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvarı’nın Marmara Eğitim Köyü 

34857 Maltepe / İSTANBUL adresinde bulunan 407 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı 

malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 

04.01.2013 tarih ve 444/5 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı 

Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık 

Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/24/1-1 

—— • —— 
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Beton Yapı Laboratuvarı Otomotiv Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin Fevzi Çakmak Mah. 10504. Sok. No : 30 Karatay / KONYA adresinde bulunan 349 

no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez 

Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 17.04.2012 tarih ve 420/4 sayılı kararı ile kullanma hakkı 

veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 

568/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı 

Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/25/1-1 



Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 7 Temmuz 2019 – Sayı : 30824 

 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Mega Mühendislik Zemin Etüd Laboratuarları İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. 3.Sok No:6 Zemin Kat Bahçelievler / İSTANBUL 

adresinde bulunan 36 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip zemin laboratuvarının, Bakanlığımız 

Laboratuvar İzin Belgesi Komisyonunun (LİBK) 22.08.2002 tarih ve 18 sayılı kararı ile kullanma 

hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 

tarihli ve 568/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 

sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/26/1-1 

—— • —— 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yada Grup Yapı Laboratuvarı Sosyal Hizmetler Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi No : 27/1 Merkez /ÇANAKKALE adresinde 

bulunan 198 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı malzemesi laboratuvarının, 

Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 02.04.2010 tarih ve 298 sayılı kararı ile 

kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 

18.06.2019 tarihli ve 568/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 26.06.2019 tarih 

ve 149343 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/27/1-1 

—— • —— 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Zem-ar Zemin Arastırma Sondaj Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Paşaalanı Mah. 392. Sok. 

No:26/A Karesi/ BALIKESİR adresinde bulunan 92 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı 

malzemesi ve zemin laboratuvarının, Bakanlığımız Laboratuvar İzin Belgesi Komisyonunun 

(LİBK) 09.03.2005 tarih ve 53 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez 

Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 no.lu teklif kararıyla 

Bakanlık Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam Olur’u ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/28/1-1 

—— • —— 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Opal Mühendislik Zemin Araştırma Sondaj Maden İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin Alpaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi Köşem Apt. No:68/4 Melikgazi/KAYSERİ 

adresinde bulunan 179 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip zemin laboratuvarının, 

Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 01.08.2008 tarih ve 228 sayılı kararı ile 

kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 

18.06.2019 tarihli ve 568/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 26.06.2019 tarih 

ve 149343 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/29/1-1 

—— • —— 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kibele Laboratuar Hizmetleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin Selahattin Eyyübi Mah. 

Aydın Arslan Bul.325.Sok. Türkerler Apt. No:2/1 Merkez/ DİYARBAKIR adresinde bulunan 

312 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı 

Denetim Komisyonunun (YDK) 21.07.2011 tarih ve 399/2 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren 

sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 

no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam 

Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/30/1-1 
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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çağrı Beton Laboratuarı ve Yapı Malzemeleri Kalite Kontrol Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin Yeni Mah. Şehit Zeki Demirkol Sok No:41/A Sorgun /YOZGAT adresinde bulunan 

272 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı 

Denetim Komisyonunun (YDK) 11.04.2011 tarih ve 379 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren 

sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 

no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam 

Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/31/1-1 

—— • —— 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Analiz Yapı Test Laboratuvarı Limited Şirketi’nin Sanayi Mah. 1670. Sok. No : 41 / A 

Esenyurt / İSTANBUL adresinde bulunan 135 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı 

malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Laboratuvar İzin Belgesi Komisyonunun (LİBK) 

07.09.2006 tarih ve 78 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı 

Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık 

Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/32/1-1 

—— • —— 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Minka 42 Mühendislik Nakliyat İnşaat Taahhüt Tarım Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin Çimenlik Mah. Kışla Sok. No:7/B Karatay /KONYA adresinde bulunan 319 no.lu 

Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim 

Komisyonunun (YDK) 23.08.2011 tarih ve 406 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren 

sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 

no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam 

Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/33/1-1 

—— • —— 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Erenlab Zemin Beton ve Yapı Laboratuvarı Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Ata Mah. 

773. Sok. No: 125 AYDIN adresinde bulunan 418 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı 

malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 

15.03.2013 tarih ve 449/5 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı 

Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık 

Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/34/1-1 

—— • —— 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Hedef İnşaat Malzeme Laboratuarı Ticaret Limited Şirketi’nin Ramazanoğlu Mah. 

Kuloğlu Sok. No:9/3 Pendik/İSTANBUL adresinde bulunan 88 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine 

sahip yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Laboratuvar İzin Belgesi Komisyonunun 

(LİBK) 20.10.2004 tarih ve 49 sayılı kararı ile kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez 

Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 18.06.2019 tarihli ve 568/10 no.lu teklif kararıyla 

Bakanlık Makamından alınan 26.06.2019 tarih ve 149343 sayılı Makam Olur’u ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5856/35/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 3391 ada, 13 parsel üzerindeki 926167 YİBF nolu yapıyı 

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

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa 

Ticaret Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça 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, Üça Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039) yeni iş almaktan men cezası 

süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir 

görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 

Bakanlık Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154254 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Konya İli, Selçuklu İlçesi, 26L2 pafta, 17140 ada, 2 parsel üzerindeki 1191438 YİBF nolu 

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

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 43024 Ticaret Sicil No ile Konya 

Ticaret Odasına kayıtlı 2045 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asude 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, Asude Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Selami ARI’nın (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23419, Oda Sicil No: 20166) yeni iş almaktan men cezası 

süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir 

görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 

Bakanlık Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154259 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/2/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Aykent Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Konya İli, Meram İlçesi, 250 pafta, 17749 ada, 10 parsel üzerindeki 939295 YİBF nolu 

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

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 37902 Ticaret Sicil No ile Konya 

Ticaret Odasına kayıtlı 1003 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aykent 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, Aykent Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortakları Mehmet Hadi CERAN (Elektrik 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9766, Oda Sicil No: 10218) ve Zekayi 

SUNGUR’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17452, Oda Sicil No: 

34044) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154264 sayılı Olur’u 

ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, H21C05B2D pafta, 826 ada, 4 parsel üzerindeki 219345 

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

ve (g) bentleri ve 3. maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 54869 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına 

kayıtlı 386 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İzlem 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, İzlem Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet SAKALLIOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5546, Oda Sicil No: 23893) ve Altuğ BİLGİN’in (İnşaat 

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48901) yeni iş almaktan men cezası süresi 

içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 

Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154265 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/4/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bileşim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1033852, 1033850 

ve 1118040 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Bileşim Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ebru ÇETİNER 

(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23537, Oda Sicil No: 55239), 

Mehmet Emin ÖNCEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18470, Oda Sicil 

No:32516), Mustafa EKİNCİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17417, Oda 

Sicil No:59567), 

Or-Gi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1319592, 1416687 ve 

1416691 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Or-Gi Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Eşref DEMİR (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16764, Oda Sicil No: 53338), 

Doğa HG Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1139183, 1070755 

ve 1070744 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Doğa HG Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Fatime SUN DAĞLI 

(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25775, Oda Sicil No: 35559), 

Sıdıka Gül ENÇ (ÖNDER) (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11188, Oda Sicil 

No: 13161), 

Doğa HG Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1070755, 1070744 

ve 1070746 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Doğa HG Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Güven TÜNEY 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26615, Oda Sicil No: 79034), 

Ömer AKYOL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21048, Oda Sicil 

No: 64950), 

Güzelhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1205262, 

1096360 ve 1061129 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
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hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Güzelhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 

8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Haluk 

TURGAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23969, Oda Sicil No: 4227), 

Özhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1011727 ve 

1092707 YİBF nolu yapılar ile Viranşehir Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda 

bulunan 1366830 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Özhisar Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Viranşehir Yapı 

Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan 

sorumlu denetim elemanı Hasan AYKAÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

16523, Oda Sicil No: 82862), 

Didyma Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 970123, 1009657 ve 

975890 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Didyma Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı, Hasan Hulki 

ÖZTOPRAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6057, Oda Sicil No: 13721), 

Ha-Yaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1040341, 1036310 

ve 1129095 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ha-Yaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı, Mehmet Necati 

KARAKUCAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19952, Oda Sicil No: 

29203), 

Arden Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1437892 ve 1477240 

YİBF nolu yapılar ile Erginer Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 

1065202 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Arden Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Erginer Yapı Denetim 

Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu 

denetim elemanı Nuri UĞURLUER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 1752, Oda Sicil No: 4898), 

Özhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1101187, 1011727 

ve 1011717 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Özhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı, Sabri OLGUN’un 

(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10102, Oda Sicil No: 31931), 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası uyarınca denetçi 

belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 

idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 

ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; 

Özhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1101187, 1011727 

ve 1011717 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Özhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı, Bakır KAHRAMAN 

(Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33569), 

Doğa HG Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1070755, 1070744 

ve 1070746 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Doğa HG Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı, Erdal ESEN (Makine 

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 75649), Murat SOLMAZ (Elektrik 

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 49538), 
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Doğa HG Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1139183, 1070755 

ve 1070744 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Doğa HG Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Okan KOCA (Mimar, 

Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 42485), 

Özhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1092707 ve 

1080186 YİBF nolu yapılar ile Apaydın Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda 

bulunan 915683 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Özhisar Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Apaydın Yapı Denetim 

Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu 

denetim elemanı Zeynep SATIŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

96488), 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası uyarınca üç yıl 

süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; 

Bakanlık Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154274 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/5/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, H22D08B1C pafta, 2405 ada, 13 parsel üzerindeki 277720 

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

ve (g) bentleri ve 3. maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 66526 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına 

kayıtlı 880 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Saydam 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, Saydam Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Kaya Ali YENİGELEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 6851, Oda Sicil No: 25178) ve Muhittin Cem GİRAY’ın (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16599, Oda Sicil No: 58036) yeni iş almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik 

bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 

Bakanlık Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154278 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/6/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Gaziantep İli, Şahinbey ilçesi, 144 pafta, 189 ada, 137 parsel üzerindeki 625497 YİBF 

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

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 32618 Ticaret Sicil No ile Gaziantep 

Ticaret Odasına kayıtlı 912 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gazikent 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, Gazikent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet Tamer ÖZTEKİN 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5381, Oda Sicil No: 37200), 

Mehmet Nihat TANYOL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16630, Oda Sicil 

No: 61972) ve Serkan ŞENER’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22151, 

Oda Sicil No: 82596) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim 

veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim 

veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.07.2019 tarihli ve 

154282 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Atikan Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Sitil Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda 

bulunan; 

Adana İli, Seyhan İlçesi, 10775 ada, 7 parsel üzerindeki 1194985 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi ile Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ile 2. fıkrasının (b) bendi ve 6. maddesinin 1. 

fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 71670 Ticaret Sicil No ile Adana 

Ticaret Odasına kayıtlı 2465 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atikan Yapı Denetim 

Ltd.Şti. ile, 64541 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 1651 nolu Yapı Denetim 

İzin Belgesine sahip Sitil 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, Atikan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı 

Tayfun BOYRAZ (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63951) ve Sitil 

Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ender ÖZEN’in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 64604) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.07.2019 

tarihli ve 154285 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/8/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1096981 YİBF nolu (A Blok), 1314865 YİBF nolu (E 

Blok) ve 1161442 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası 

uygulanan Alper Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Malatya, Ticaret Sicil No: 14678, 

Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1201), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile 

yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Alper Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı İrfan ALPER’in 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19266, Oda Sicil No: 52078) yeni 

iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 

idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 

ortağı olmaması Bakanlık Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154290 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/9/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1257090 YİBF nolu (A Blok), 1257095 YİBF nolu (B 

Blok) ve 1146409 YİBF nolu (C Blok) yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki 

hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para 

cezası uygulanan Amasra Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası:Bartın, Ticaret Sicil No: 4033, 

Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1027), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile 

yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Amasra Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Kaan 

TURGUT (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 111181), Mikail 

KÖMÜRCÜ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17221, Oda Sicil No: 32680), 
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Ahmet ÖZLÜ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17032, Oda Sicil 

No: 26719) ve Onur ŞEKER’in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

107587) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluşunun ortağı olmaması Bakanlık Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154294 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/10/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Çanakkale İli, Çan İlçesi, 11 pafta, 86 ada, 9 parsel üzerindeki 1004154 YİBF nolu yapıyı 

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

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 6009-Çanakkale Ticaret Sicil No ile Çanakkale 

Ticaret Odasına kayıtlı 1426 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Truva 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, Truva Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mahmut Riza GİRGİN’in (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7109, Oda Sicil No: 28400) yeni iş almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik 

bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 

Bakanlık Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154302 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/11/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Çanakkale İli, Küçükkuyu Ayvacık İlçesi, İ17D23A1A pafta, 255 ada, 2 parsel üzerindeki 

983818 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. 

fıkrasının (c), (d) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 6009-

Çanakkale Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 1426 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Truva 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, Truva Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı 

Mahmut Riza GİRGİN’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7109, Oda Sicil 

No: 28400) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154305 

sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/12/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Çanakkale İli, Küçükkuyu Ayvacık İlçesi, İ17D23A1A pafta, 231 ada, 5 parsel üzerindeki 

872510 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. 

fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 6009-

Çanakkale Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 1426 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Truva 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 
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Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Truva Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı 

Mahmut Riza GİRGİN’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7109, Oda Sicil 

No: 28400) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154309 

sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/13/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Ha-Yaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Şanlıurfa ili, Hilvan İlçesi, 370 ada, 18 parsel üzerindeki 1129095 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10373 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 

1371 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ha-Yaş 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, Ha-Yaş Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Seyit Ahmet KAYMAZ (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 73361) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.07.2019 

tarihli ve 154319 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/14/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, 173 ada, 29 parsel üzerindeki 1465545 YİBF nolu yapıyı 4708 

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

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 179213 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret 

Odasına kayıtlı 2408 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Otak 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, Otak 

Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı İpek GÜLERYÜZ’ün (İnşaat Mühendisi, Yardımcı 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 109596) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi 

bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.07.2019 

tarihli ve 154625 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/15/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

İzmir İli, Urla İlçesi, 2297 parsel üzerindeki 1435295 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan; 179213 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 2408 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Otak 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, Otak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

kuruluş ortağı İpek GÜLERYÜZ’ün (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 
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109596) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154330 sayılı Olur’u 

ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/16/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kıyı Ege Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İzmir İli, Selçuk İlçesi, 3324 ada, 12 parsel üzerindeki 1378549 YİBF nolu yapıyı 4708 

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

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 6120 Ticaret Sicil No ile Torbalı/İzmir Ticaret 

Odasına kayıtlı 2661 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kıyı Ege 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, Kıyı 

Ege Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı İlker GÜVEN’in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73623) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.07.2019 

tarihli ve 154332 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/17/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20M4B pafta, 880 ada, 2 parsel üzerindeki 1364504 YİBF nolu 

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

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 28324 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret 

Odasına kayıtlı 2562 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akdan 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, Akdan 

Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Muhammet DANIŞMAN (İnşaat Mühendisi, 

Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 106160) ve Osman AKYOL’un (İnşaat Mühendisi, 

Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 107156) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 

herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve 

başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları Bakanlık Makamının 

03.07.2019 tarihli ve 154336 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/18/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yalova Vizyon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 113 ada, 1 parsel üzerindeki 1316287 YİBF nolu yapıyı 4708 

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

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7081 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret 

Odasına kayıtlı 2322 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yalova Vizyon 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, Yalova Vizyon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet Ali UZUN 

(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 94014) ve Hasan VURAL’ın (İnşaat 
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Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 93889) yeni iş almaktan men cezası süresi 

içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev 

almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları 

Bakanlık Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154341 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/19/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Altek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin (Eski Unvan Mudem Yapı Denetim Ltd. Şti.) denetim 

sorumluluğunda bulunan; 

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, G22B18C1C pafta, 3899 ada, 16 parsel üzerindeki 241470 YİBF 

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

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10505 Ticaret Sicil No ile Gebze 

Ticaret Odasına kayıtlı 675 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Altek Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’ne (Eski Unvan Mudem Yapı Denetim Ltd. Şti.) 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, Altek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin (Eski Unvan 

Mudem Yapı Denetim Ltd. Şti.) kuruluş ortakları Mustafa DEMİR (İnşaat Mühendisi, Yardımcı 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65744) ve Onur ÇAKLI’nın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 67664) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.07.2019 

tarihli ve 154347 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/20/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Gaziantep İli, Gaziantep Büyükşehir İdaresi, N38C17C1D pafta, 5957 ada, 2 parsel 

üzerindeki 1399955 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 

49062 Ticaret Sicil No ile Gaziantep Ticaret Odasına kayıtlı 2639 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip MBULUT 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, MBULUT Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş 

ortağı Mehmet BULUT’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18593, Oda 

Sicil No: 54825) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154349 

sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/21/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Gaziantep İli, Nizip ilçesi, 38 pafta, 705 ada, 7 parsel üzerindeki 1227573 YİBF nolu 

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

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 38901 Ticaret Sicil No ile Gaziantep 

Ticaret Odasına kayıtlı 1682 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tajmahal Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
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verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Tajmahal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet DANAOĞLU’nun 

(Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 29217) yeni iş almaktan men cezası süresi 

içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 

Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154354 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/22/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Elit Seyhan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Adana İli, Seyhan İlçesi, 1456 ada, 1034 parsel üzerindeki 1201829 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi ve 6. maddesinin 1. 

fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 69337 Ticaret Sicil No ile Adana 

Ticaret Odasına kayıtlı 2307 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elit Seyhan 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, Elit Seyhan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Gökhan KILIÇ’ın (İnşaat 

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81711) yeni iş almaktan men cezası süresi 

içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 

Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154357 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/23/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Atikan Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Sitil Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda 

bulunan; 

Adana İli, Seyhan İlçesi, 10775 ada, 7 parsel üzerindeki 1194981 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi ile Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ile 2. fıkrasının (b) bendi ve 6. maddesinin 1. 

fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 71670 Ticaret Sicil No ile Adana 

Ticaret Odasına kayıtlı 2465 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atikan Yapı Denetim 

Ltd.Şti. ile, 64541 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 1651 nolu Yapı Denetim 

İzin Belgesine sahip Sitil 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, Atikan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı 

Tayfun BOYRAZ (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63951) ve Sitil 

Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ender ÖZEN’in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 64604) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.07.2019 

tarihli ve 154359 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/24/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Aydın İli, Germencik İlçesi, M18b-15B-3b pafta, 340 ada, 24-A Blok parsel üzerindeki 
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1218728 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. 

fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 18318-

Efeler Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 1921 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 

sahip Güzelhisar 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, Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Sim 

MORAY’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18902, Oda Sicil No: 35354) 

yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154363 sayılı Olur’u 

ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/25/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1435709 YİBF nolu, 1435715 YİBF nolu ve 1442494 

YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 

denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Havin 

Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Diyarbakır, Ticaret Sicil No: 31157, Yapı Denetim İzin 

Belgesi Numarası: 2658), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men 

cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Havin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Cabbar Ümit DUMAN’ın (İnşaat 

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 111646) yeni iş almaktan men cezası süresi 

içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması Bakanlık 

Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154370 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/26/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Edirne İli, Merkez İlçesi, 1791 ada, 13 parsel üzerindeki 1375376 YİBF nolu yapıyı 4708 

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

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7139/10099 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret 

Odasına kayıtlı 1872 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nisan 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, Nisan 

Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Halim KİRACI’nın (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:23334, Oda Sicil No: 24458) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 

herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve 

başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 

03.07.2019 tarihli ve 154371 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/27/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Edirne İli, Merkez İlçesi, 2399 ada, 7 parsel üzerindeki 1194447 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
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öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7138/10098 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret 

Odasına kayıtlı 2032 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Trak 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, Trak 

Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet Okan SUBAŞI’nın (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27801, Oda Sicil No: 78665) yeni iş almaktan men cezası süresi 

içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 

Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154376 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/28/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, 42 pafta, 488 ada, 149 parsel üzerindeki 944273 YİBF nolu 

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

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 6009-Çanakkale Ticaret Sicil No ile 

Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 1426 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Truva 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, Truva Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mahmut Riza GİRGİN’in (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7109, Oda Sicil No: 28400) yeni iş almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik 

bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 

Bakanlık Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154380 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/29/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, 903 ada, 6 parsel üzerindeki 1375881 YİBF nolu 

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

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 14268 Ticaret Sicil No ile 

Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 2491 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip EDE 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, EDE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Savaş TOSUN’un (İnşaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26935, Oda Sicil No: 67847) yeni iş almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik 

bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 

Bakanlık Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154382 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/30/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Edirne İli, Merkez İlçesi, 2390 ada, 2 parsel üzerindeki 861585 YİBF nolu yapıyı 4708 

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

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7115/10073 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret 

Odasına kayıtlı 1031 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tunca Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, 
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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, Tunca 

Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Murat TOSUN (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16477, Oda Sicil No: 47476) ve İsmail KARAKAŞ’ın (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12555, Oda Sicil No: 12931) yeni iş almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik 

bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 

Bakanlık Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154384 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/31/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 3391 ada, 13 parsel üzerindeki 926165 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 

1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça 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, Üça Yapı Denetim 

Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

24235, Oda Sicil No: 36039) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.07.2019 

tarihli ve 154389 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/32/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Konya İli, Kadınhanı İlçesi, 692 ada, 5 parsel üzerindeki 1255778 YİBF nolu yapıyı 4708 

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

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 37898 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret 

Odasına kayıtlı 1020 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Makro 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, Makro 

Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ali Deniz TÜTÜNCÜ (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 17695, Oda Sicil No: 33048) ve Hakan BERBER’in (İnşaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17760, Oda Sicil No: 48576) yeni iş almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik 

bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 

Bakanlık Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154393 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/33/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, 3391 ada, 13 parsel üzerindeki 926168 YİBF nolu yapıyı 

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

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa 

Ticaret Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim 
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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, Üça Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039) yeni iş almaktan men cezası 

süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir 

görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 

Bakanlık Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154395 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/34/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Bartın ili, Merkez İlçesi, 702 ada, 492 parsel üzerindeki 1257090 YİBF nolu yapıyı 4708 

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

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 4033 Ticaret Sicil No ile Bartın Ticaret Odasına 

kayıtlı 1027 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Amasra 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, Amasra Yapı 

Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Kaan TURGUT (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 111181), Mikail KÖMÜRCÜ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 17221, Oda Sicil No: 32680), Onur ŞEKER’in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 107587) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.07.2019 

tarihli ve 154397 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/35/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

İzmir ili, Balçova İlçesi, 1443 ada, 16 parsel üzerindeki 1402398 YİBF nolu yapıyı 4708 

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

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 137699-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir 

Ticaret Odasına kayıtlı 637 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İzmir 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, İzmir Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ömer Faruk SOKULLU’nun (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20716, Oda Sicil No: 25367) yeni iş almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik 

bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 

Bakanlık Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154406 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/36/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Edirne ili, Merkez İlçesi, 2485 ada, 7 parsel üzerindeki 1150618 YİBF nolu yapıyı 4708 

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

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7139-10099 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret 

Odasına kayıtlı 1872 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nisan Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, 

aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 
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yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Nisan 

Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Bayram VİRLAN’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17829, Oda Sicil No: 3920) yeni iş almaktan men cezası süresi 

içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 

Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154410 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/37/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

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

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, H22D08B1C pafta, 2405 ada, 13 parsel üzerindeki 277719 

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

ve (g) bentleri ve 3. maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 66526 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına 

kayıtlı 880 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Saydam 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, Saydam Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Kaya Ali YENİGELEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 6851, Oda Sicil No: 25178) ve Muhittin Cem GİRAY’ın (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16599, Oda Sicil No: 58036) yeni iş almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik 

bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 

Bakanlık Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154413 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/38/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Alper Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 916936, 1161442 ve 

1103205 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Alper Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Davut GÜRBÜZ 

(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16904, Oda Sicil No:79532), 

Güzelhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 975135, 915026 

ve 1244027 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Güzelhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Haluk TURGAY 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23969, Oda Sicil No: 4227), 

Ad Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 995747, 1496348 ve 

758621 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ad Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Salih Zeki 

BEKTAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25338, Oda Sicil No: 

22836), 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası uyarınca denetçi 

belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 

idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 

ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; 

Bakanlık Makamının 03.07.2019 tarihli ve 154416 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5881/39/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

b - 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.


