
T.C.
Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 72. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Erzincan Üniversitesinden:

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzincan Üniversitesine bağlı birimlerde (Tıp

ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç) ön lisans ve lisans eğitim ve öğretimi ile uygulanacak ölçme

ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erzincan Üniversitesine (Tıp ve Diş Hekimliği Fa-

külteleri hariç)  öğrenci kabulü, ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim programlarının düzen-

lenmesi, ölçme ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Sayı : 29828



Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

b) GNO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

c) İlgili Kurul: Üniversiteye bağlı birim kurulunu,

ç) İlgili Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı birim yönetim kurulunu,

d) Kredi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre belirlenen krediyi,

e) Rektör: Üniversite Rektörünü,

f) Rektörlük: Üniversite Rektörlüğünü,

g) Senato: Üniversite Senatosunu,

ğ) Üniversite: Erzincan Üniversitesini,

h) Üniversite Yönetim Kurulu: Erzincan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul

Öğrenci işleri

MADDE 5 – (1) Birimlerde eğitim almaya hak kazanan öğrenci ile ilgili kesin kayıt,

kimlik kartı tanzimi ve tasdiki, öğrenci belgesi verilmesi, diploma, diploma eki düzenlenmesi

ve benzeri işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya gerekli hâllerde yetki verilen ilgili bi-

rimler tarafından yürütülür.

(2) Öğrencilere ilişkin, öğrenci kişisel dosyasının tutulması, ders kaydı, kayıt yenileme,

ölçme ve değerlendirme uygulamaları, değişim programları yoluyla özel öğrenci kabulü, yatay

ve dikey geçişler, çift anadal ve yan dal kayıtları, intibak, askerlik tecili, ilişik kesme ve benzeri

her türlü işlemler kayıt oldukları birimce yapılır.

Kayıt işlemleri

MADDE 6 – (1) Üniversiteye kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Ön lisans ve lisans öğretim programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

(ÖSYM) tarafından yerleştirilmek,

b) Özel yetenek sınavı gerektiren birimlerde o öğretim yılı için geçerli olan puana ve

şartlara sahip olmak, ilgili birimce yapılacak sınavı kazanmak,

c) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yerleştirilmek,

(2) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananlar, kayıt tarihleri arasında e-Devlet üze-

rinden veya kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. E-Devlet üzerinden

kayıt yaptıran öğrenciler Rektörlük tarafından belirlenen tarihler arasında ilgili birimin öğrenci

işleri bürolarına bizzat başvurarak istenen belgeleri teslim etmek zorundadırlar. Noter aracılı-

ğıyla tayin edilen vekil tarafından da kayıt yaptırılabilir. Kayıt için istenen belgeler Üniversite

tarafından ilan edilir.
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(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtları Üniversitenin belirlediği kayıt tarihle-

rinde ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak Senato tarafından hazırlanan ilkeler çerçevesinde

yapılır.

(4) Eksik belgeyle ve posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz.

(5) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak

iddia edemezler.

(6) Öğrenci kesin kayıt sırasında tebligat adresi ve diğer iletişim bilgilerini bildirmek

zorundadır.

(7) Aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olanların kayıt iş-

lemleri yapılmaz.

(8) Kesin kayıt yaptıran öğrencinin belge ve bilgilerinin doğru olmadığının anlaşılması

hâlinde, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu öğrenci Üniver-

siteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve hakkında yasal

işlem başlatılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 7 – (1) Öğrencilerden 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hü-

kümleri gereğince o yıl için belirlenen katkı payı/öğrenim ücreti alınır.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler, Senato tarafından belirlenen miktarda katkı payı/öğre-

nim ücreti öderler.

(3) İkinci öğretimde hazırlık sınıfı hariç, başarı ortalamasına göre bulundukları bölüm/prog-

ram/anabilim dalı/ana sanat dalında ilk yüzde ona giren ve başarısız dersi bulunmayan öğren-

cilerin öğrenim ücretleri 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuat hüküm-

lerine göre indirimli olarak ödenir ve bu husustaki işlemler Yükseköğretim Kurulunun kararları

doğrultusunda yürütülür.

(4) Kayıt dondurulan yarıyıl/yıl için katkı payı veya öğrenim ücreti ödenmez.

Danışman

MADDE 8 – (1) Danışman, öğrenciye eğitim-öğretim süresince yardımcı olması için

görevlendirilmiş öğretim elemanıdır. Danışmanın atanması, görev ve sorumlulukları Senato

tarafından hazırlanan esaslar çerçevesinde belirlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin ders alabilmeleri için akademik takvimde belirtilen süre

içerisinde her yarıyıl kayıt yenilemeleri zorunludur.

(2) Katkı payı/öğrenim ücretini ödeyen ve ders alma işlemi danışman onayı ile elektronik

ortamda tamamlayan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılır. Öğrenciler, ders kayıtları ile ilgili

değişiklik taleplerini ve itirazlarını ders ekle/çıkar süresi içerisinde ilgili birimlere yaparlar.

Süresi içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin elektronik ortamda tamamlanan ders kayıtları

geçerlidir.
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(3) Belirtilen sürelerde katkı payını veya öğrenim ücretini yatırmayan öğrenci o yarı-

yılda ders kaydı yaptıramaz.

(4) Ders kaydı yaptırmayan öğrenci derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer

öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Süresi içerisinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan geçerli mazereti olan öğrenci-

lerin ders kayıtlarının yapılıp yapılmamasına, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla

ilgili yönetim kurulu karar verir.

(6) Eğitim-öğretimin ilk üç haftasından sonra Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen

ders kayıtlarında; öğrenci, devam şartı aranan kayıtlandığı derslerden devamsızlıktan kalmış

sayılır.

(7) Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Ders kayıt işlemlerinin bu

Yönetmelik hükümlerine aykırı yapıldığı tespit edildiği takdirde ilgili yönetim kurulu kararı

ile ders kaydı tamamen ya da kısmen iptal edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Akademik takvim

MADDE 10 – (1) Birimlerle ilgili eğitim-öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl sonu sınav,

katkı payı/öğrenim ücreti yatırma ve kayıt yenileme tarihleri ile benzeri konular akademik tak-

vimde belirtilir. Üniversitenin bir sonraki eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, en

geç Mayıs ayı içinde birimlerin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 11 – (1) Birimlerde ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile Yükseköğre-

tim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde birinci öğretim, ikinci öğretim, açık öğretim,

yaygın ve uzaktan öğretim türlerinde eğitim-öğretim yapılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, yarıyıl esasına göre güz ve bahar yarıyıl-

larından oluşur. Bir yarıyıl on dört haftadan az olamaz.

(2) Birimlerde güz ve bahar yarıyılları dışında yaz okulu öğretimi yapılıp yapılmaya-

cağına Senato tarafından karar verilir. Yapılacak yaz okulu öğretimi, Üniversite tarafından be-

lirlenen esaslara göre yürütülür.

Eğitim-öğretim süreleri ve öğrencilik hakkı

MADDE 13 – (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.
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(2) Azami süreler içerisinde mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 44 ve

46 ncı maddelerinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim

ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda

olan öğrenciler ders ve sınavlara katılabilir, tez hazırlayabilir fakat öğrencilere tanınan diğer

haklardan yararlanamazlar.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 14 – (1) İlgili kurulun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun

onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Hazırlık sınıfı eğitim süresi azami iki yıldır. Ya-

bancı dil hazırlık sınıfı eğitimi, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 23/3/2016 tarihli ve 29662

sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve

Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre

yapılır.

Ders kredisi ve ders süresi

MADDE 15 – (1) Ders kredisi, ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin iş yükü

göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanan ve dersin

ağırlığını gösteren sayıdır.

(2) Bir ders saatinin süresi elli dakikadır.

Öğretim planları ve dersler

MADDE 16 – (1) Öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının, kredilerinin ve haftalık

ders saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.

(2) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye ça-

lışmaları, tez, proje, staj, iş yeri uygulamaları ve benzeri çalışmaları kapsar.

(3) Birimlerin Senato tarafından kabul edilen öğretim planlarına göre hazırlanan haftalık

ders dağılım çizelgesi her yarıyılın ders kayıt haftasından önce öğrencilere duyurulur.

(4) Senato tarafından uygun görülmesi hâlinde birinci öğretim, ikinci öğretim ve yaz

okulu programlarındaki bazı dersler uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

(5) Dersler, içerikleri ve dersleri yürütecek öğretim elemanları; bölüm ve ana bilim dalı

kurullarınca değerlendirilerek belirlenir ve öğretim yarıyılının başlama tarihinden en geç iki

hafta önce ilgili kurulda karara bağlanmak üzere dekanlığa/müdürlüğe bildirilir.

(6) Öğretim planlarında yer alan derslerin kredi toplamı, her bir yarıyılda otuz kredi-

dir.

Zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 17 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğ-

rencinin almak zorunda olduğu dersleri, seçmeli dersler ise öğrencinin önerilen dersler içeri-

sinden seçerek alabileceği dersleri ifade eder.

11 Eylül 2016 – Sayı : 29828                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



(2) İlgili kurul kararı ile bazı dersler ön şartlı ders olarak kabul edilebilir.

(3) Standart program uygulayan birimler hariç, öğretim planlarında seçmeli dersler,

mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en az %25’ini oluşturacak biçimde düzenle-

nir.

(4) Seçmeli dersler bölüm/ana bilim dalının önerisi ve ilgili kurulun onayı ile açılır ve

aynı usulle kaldırılır. İlgili yönetim kurulu, her bir seçmeli derse kaydolacak öğrenci sayısına

alt ve üst sınır getirebilir.

(5) Seçmeli dersler, mesleki formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, ortak

açılan veya diğer öğretim planlarında yer alan genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki ders-

lerden de oluşabilir.

(6) Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seç-

meli derslerin dışında, danışmanın teklifi, bölüm başkanının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun

kararı ile Üniversiteye bağlı herhangi bir öğretim planında yer alan dersi/dersleri de alabilir.

Bu şekilde alınan dersler GNO hesabında dikkate alınmaz ancak bu dersteki başarı durumu

öğrenim belgesinde gösterilir.

(7) Üniversite ortak seçmeli derslerin açılması ve yürütülmesi Senato tarafından belir-

lenen usul ve esaslara göre belirlenir.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 18 – (1) Ortak zorunlu dersler 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci

fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil

derslerinden oluşur. Bu dersler haftada en az iki ders saati olmak üzere iki yarıyıl olarak prog-

ramlanır ve uygulanır.

Ders muafiyetleri ve intibak

MADDE 19 – (1) ÖSYM tarafından yapılan sınavla Üniversitenin herhangi bir akade-

mik birimine kayıt hakkı kazananlar ile yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önce devam ettik-

leri ve başarılı oldukları derslerden muaf tutulabilmeleri için ilgili birime muafiyet istedikleri

derslerin isimlerini, ders içeriklerini ve onaylı not döküm belgesinin aslını bir dilekçe ekinde

sunmaları gerekir. Muafiyet talepleri, öğrencinin kesin kayıt başvurusu veya ilk ders kaydı ile

birlikte yapılır. e-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet talepleri, kayıt evrak-

larının teslim edileceği süre içerisinde yapılır.

(2) İlgili yönetim kurulu, daha önce alınan derslerden hangilerinin muaf tutulacağına

program amaçları ve yeterlilikleri doğrultusunda dersin içeriği ve kredisini dikkate alarak karar

verir. Dersin muaf sayılması için dersin adının, kredisinin ve içeriğinin bire bir örtüşmesi ge-

rekmez. Muaf olunan derslerin kredileri toplamına ve yarıyılına bakılarak ilgili yönetim kurulu

öğrencinin hangi yarıyıla intibak ettirileceğine karar verir.
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(3) Öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere muafiyet istekleri so-

nuçlanıncaya kadar devam eder. Muafiyet istekleri ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve

sonuç öğrenciye yazı ile bildirilir. Muafiyet işlemlerine ilişkin itirazlar, sonucun öğrenciye teb-

liğinden itibaren beş iş günü içerisinde yapılır.

(4) Muafiyeti kabul edilen dersin/derslerin başarı notu harf notu olarak, harf notu bu-

lunmayanlar ise Alt Limit  (AL) değerlerine göre hazırlanmış Üniversite not dönüşüm tablosuna

uygun olarak harf notuna dönüştürülerek işlenir. Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü üni-

versiteden almış olduğu not döküm belgesinde; muaf olarak işlenmiş dersler ise yine muaf ola-

rak işlenir.

(5) Erzincan Üniversitesinin herhangi bir ikinci öğretim programına kayıtlı iken ÖSYM

tarafından yapılan sınavla Üniversitenin aynı programının birinci öğretimini kazanan öğrenci-

lerin, ikinci öğretimde hangi yarıyıla devam etmesi gerekiyorsa birinci öğretimde de o yarıyıla

kaydı yapılır.

Devam zorunluluğu

MADDE 20 – (1) Öğrenci kayıt yaptırdığı dersin en az %’80’ine devam etmek zorun-

dadır. Uygulamalı derslerde ilgili kurul kararı ile devam zorunluluğu artırılabilir.

(2) Bir ders alarak devam şartını yerine getiren öğrencilerin o dersi tekrar alması duru-

munda uygulaması olan dersler hariç, devam şartı aranmaz. Ancak bu öğrenciler değerlendir-

meye katılan her türlü sınav ve etkinlikten sorumludur.

(3) Öğrencilerin devamsızlık durumu ilgili birim tarafından yarıyılın son ders haftasında

ilan edilir.

(4) Sağlık raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz.

Ders alma ve ders bırakma

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği azami kredi miktarı kırk ikidir.

Üçüncü yarıyıldan itibaren GNO’su en az 3,00 olan öğrenciler kırk beş krediyi geçmemek

üzere bir üst sınıfın aynı yarıyılına ait ön şartlı olmayan dersleri alabilirler. Üst yarıyıllardan

ders alabilmek için, dersin ilgili birimde açılmış olması gerekir.

(2) Öğrenciler, kayıt hakkı kazandığı yarıyılda öğretim planına göre kayıtlanması ge-

reken tüm dersleri azami kredi miktarını geçmemek şartıyla almak zorundadır.

(3) Öğrenciler, başarı şartını sağlayamadığı ve hiç almadığı derslere öncelikli olarak

kayıtlanmak zorundadırlar. Bu dersler farklı dönemlerden ise en alttaki dönem derslerinden

başlamak şartı ile bulundukları döneme ait derslere kayıtlanırlar.

(4) Öğrencinin ön şartlı dersleri alabilmesi için önceki yarıyıllardaki bağlantılı dersler-

den en az DC notunu almış olması gerekir.

(5) GNO’sunu yükseltmek isteyen başarılı öğrenciler, alt yarıyıllardan istedikleri ders-

leri tekrar alabilirler. GNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not ge-

çerlidir.
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(6) Başarısız olunan seçmeli dersin yerine aynı seçmeli ders grubundan eşit kredili baş-

ka bir seçmeli ders alınabilir.

(7) Çift anadal ve yan dal programı öğrencileri azami kredi miktarı hükmüne tabi de-

ğildir. Bu öğrenciler hakkındaki karar çift anadal ve yan dal esaslarına göre ilgili kurulca ve-

rilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar

Sınavlar ve süreleri

MADDE 22 – (1) Sınavlar kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, tek ders sı-

navı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, mezuniyet GNO baraj sınavı ve azami süre sonu ek sı-

navlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların

elektronik ortamda da yapılması mümkündür.

(2) Her türlü sınav ve etkinlik yüz puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Öğrencilerin girmeyi hak etmedikleri bir sınava katılmaları durumunda aldıkları

puan iptal edilir.

(4) Öğrenci, puanlamaya tâbi tutulan herhangi bir sınav ve etkinliğe katılmadığı takdirde

sıfır puan almış sayılır.

(5) Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartı veya öğrenci olduğunu gösterir belgenin

ibrazı zorunludur.

(6) Sınavlar şunlardır:

a) Kısa Süreli Sınav: Ders içerisinde önceden haber verilerek ya da verilmeksizin ya-

pılan ve süresi yirmi dakikayı geçmeyen sınavdır.

b) Ara Sınav: Her ders için bir yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ayrı ders niteliğindeki

proje dersi, bitirme çalışması ve seminer için ara sınav yapılmaz.

c) Yarıyıl Sonu Sınavı: Akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Ders kaydı yap-

tırarak devam şartlarını yerine getiren ve varsa uygulamalarda başarılı olan öğrenci bu sınavlara

girebilir.

ç) Tek Ders Sınavı: Devam şartını sağladığı tek bir dersten FD veya FF alarak başarısız

olduğu için mezun olamayan öğrencilerin mezun olabileceği yarıyıl sonunda ilgili yönetim ku-

rulu tarafından belirlenen tarihte yapılan sınavdır. Öğrencilerin, bu sınava girebilmeleri için

varsa zorunlu stajlarını başarıyla tamamlamaları ve ilgili birime dilekçe ile başvurmaları gere-

kir. Tek ders sınavları güz ve bahar yarıyıllarında yarıyıl sonu sınavlarından sonra; yaz okulu

sonrasında ise yaz okulu notlarının kesinleşmesinin ardından yapılır. Tek ders sınav hakkı öğ-

rencilik süresince bir kez kullanılır; başarısızlık halinde ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır.

Tek ders sınavında alınan not, yıl içi notu dikkate alınmadan Üniversite tarafından belirlenen

esaslara göre değerlendirilir.
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d) Mazeret Sınavı: Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı kısa süreli sınav ve muafiyet

sınavları dışındaki sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Mazereti ilgili yönetim

kurulunca kabul edilen öğrencinin sınav tarihleri ilgili yönetim kurulunca belirlenir. Öğrenci,

mazeretli kabul edildiği süre içinde sınavlara giremez, girdiği sınav var ise geçersiz sayılır.

Mazeret sınavına girmeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.

e) Muafiyet Sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciye, ortak zorunlu yabancı

dil dersinden öğretim yılı başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavına ilişkin esaslar Üni-

versitece belirlenir.

f) Mezuniyet GNO Baraj Sınavı: GNO’ları 2,00’ın altında olduğu için mezun olamayan

öğrencilere, son iki yarıyılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer

sınav hakkıdır. Bu sınavlar, takip eden yarıyıl başlangıcındaki ders kayıt haftasından önce ya-

pılır. Mezuniyet GNO baraj sınavları sonucunda, mezuniyet şartlarını sağlayamayan öğrencilere

yeni sınav hakkı verilmez ve öğrenciler mezuniyet şartlarını sağlayıncaya kadar ders kaydı ya-

parak öğrenimlerine devam ederler.

g) Azami Süre Sonu Ek Sınavları: Azami süreler sonunda, kayıtlı olduğu öğretim ku-

rumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi

hükümlerine göre verilen ek sınav hakkıdır.

(7) Bir ders içindeki projeler, ödevler, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmalar sı-

navlar yerine geçebilir. Öğretim elemanı, bu çalışmaların ilgili sınav notunun hesaplanmasına

olan etkisini, yarıyılın başladığı ilk hafta içerisinde ilgili kurulun onayı ile ilan eder.

(8) Sınav süreleri ara sınavlar için bir ders saati, yarıyıl sonu sınavları için iki ders saa-

tidir. Ancak, dersin veya sınavın niteliğine göre yukarıda belirtilen süreler dışında belirlenecek

sınavın süresi ve nasıl yapılacağı yarıyıl başında ilgili öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

Sınav programları

MADDE 23 – (1) Sınav programları, kısa süreli sınav ve mazeret sınavları hariç, sı-

navlardan en az on beş gün önce ilgili birim tarafından ilan edilir. Sınav tarihi, saati ve/veya

yerleri zorunluluk hallerinde ancak ilgili birim tarafından değiştirilebilir, yapılan değişiklik

derhal ilan edilir.

(2) Millî ve dinî bayramlar dışındaki cumartesi ve pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 24 – (1) Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, etkinliğin

yapılma tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde ilgili birim tarafından ilan edilir. Yarıyıl

içinde değerlendirmeye katılan her türlü etkinliğin sonucu, yarıyıl sonu sınavlarının başlama

tarihinden önce ilan edilmelidir.
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Sınav materyallerinin saklanması

MADDE 25 – (1) İlgili öğretim elemanı yürüttüğü derse ait devam ve başarı notlarının

listesini, basılı ve/veya elektronik sınav evrakını ve değerlendirmeye esas olan her türlü ma-

teryalin aslı veya fotoğrafını, yarıyıl sonunda ilgili birime teslim eder.

(2) Sınav materyallerinin ilgili birim tarafından en az iki yıl muhafaza edilmesi gerekir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin değer-

lendirme sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edebilir. İtiraz bir

dilekçe ile ilgili birime yapılır. İnceleme sonucunda sınav evrakında ilgili öğretim elemanınca

hata tespit edilirse, bu hata ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

Sınav düzeni ve kopya

MADDE 27 – (1) Sınav düzenini bozan, sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişi-

minde bulunan, kopya çektiği sonradan anlaşılan ya da kopya çekilmesine yardım eden öğren-

ciye, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Ayrıca, bu eylemlerden

birini gerçekleştirdiği iddiası ile hakkında işlem yapılan öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır.

Soruşturma neticesinde cezai işlemin gerekmediği hallerde öğrencinin notu ilgili yönetim ku-

rulu kararı ile yeniden düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başarının Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar

Ham başarı notu

MADDE 28 – (1) Ham başarı notu yarıyıl içi değerlendirme notunun % 40’ı, yarıyıl

sonu değerlendirme notunun % 60’ı dikkate alınarak hesaplanır.

(2) Uzaktan eğitim yöntemiyle gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinde

yarıyıl içi değerlendirme notunun başarı notuna etkisi, %20’den fazla olmayacak şekilde ilgili

birim kurul kararı ile belirlenir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 29 – (1) Başarı notunun hesaplanmasında Senato tarafından belirlenen esaslar

çerçevesinde bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) al-

tındaki puanlar bağıl değerlendirme yapılırken dikkate alınmaz. DKL, yüz üzerinden otuzu

geçmemek üzere ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. DKL uygulaması sonunda, de-

ğerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının %30’unu aşamaz.

Ham başarı notu; AL’nin altında ancak otuzun üzerinde ise FD, otuzun altında ise FF olarak

değerlendirilir. Eğer FF dışındaki en düşük harf notu AL’nin üzerindeyse, FF dışındaki en düşük

harf notu alt sınırı ile otuz arasındaki bu notlara da FD notu verilir. AL’nin değeri, 35-60 ara-

sında olmak şartı ile ilgili kurulca belirlenir.
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(2) Öğrenci yarıyıl sonu sınavından, 30-50 arasında olmak üzere ilgili kurul tarafından

belirlenmiş notu almak zorundadır. Yarıyıl sonu sınav notu bu nottan daha düşük olan öğren-

cilerden ham başarı notu otuz ve üzerinde olanlar FD, otuzun altında olanlar ise FF almış sa-

yılır.

(3) İlgili yönetim kurulunca gerekli görülürse, gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı

durumunun yeniden değerlendirilmesine veya sınavın yeniden yapılmasına karar verilebilir.

(4) Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişik-

likler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

(5) Harfle ilan edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

Sözel Harf Notu Ağırlık Katsayısı

Pekiyi AA 4,00

İyi-Pekiyi BA 3,50

İyi BB 3,00

Orta-İyi CB 2,50

Orta CC 2,00

Şartlı Geçer DC 1,50

Şartlı Geçer DD 1,00

Başarısız FD 0,50

Başarısız FF 0,00

Muaf M -

Geçer G -

Kalır K -

Devamsız DZ -

(6) Bu notlardan;

a) AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) DC ve DD notunu alan öğrencinin bu dersi/dersleri, mezuniyet GNO’su 2,00 ve üze-

rinde ise başarılı; 2,00’ın altında ise başarısız sayılır.

c) FD ve FF notu ise başarısız öğrenciye verilir. FD veya FF notu alan öğrenci bu dersi

verildiği ilk yarıyılda tekrarlar.

ç) M notu, muaf olunan dersler için kullanılır ve GNO hesaplanmasında değerlendir-

meye katılmaz.

d) G notu, başarılı olarak değerlendirilen ve GNO’ya katılmayan çalışmalarda kullanı-

lır.

e) K notu, başarısız olarak değerlendirilir ve GNO’ya katılmayan çalışmalarda kulla-

nılır.

f) DZ notu, GNO hesabında FF notu işlemi görür. DZ ile değerlendirilen ders verildiği

ilk yarıyılda tekrar alınır.
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(7) Uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya yabancı uyruklu öğrenci

statüsünde Üniversiteye kaydolan öğrencilerin başarı değerlendirmelerinde Senato tarafından

farklı esaslar belirlenebilir.

Genel ağırlıklı not ortalaması

MADDE 30 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması (GNO), öğrencinin öğrenimine başla-

dığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yap-

tırdığı her dersin kredisinin, 29 uncu maddede belirtilen başarı notunun ağırlık katsayısı ile

çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam krediye bölünmesi ile he-

saplanır. Bölme sonucu elde edilen sayı, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

(2) Yaz Okulu sonunda hesaplanan GNO, öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki

GNO’sunun yerine geçer.

Başarı sıralaması

MADDE 31 – (1) İlk %10’luk başarı dilimine giren öğrencilerin belirlenmesi hariç,

öğrencilerle ilgili yapılacak olan başarı sıralamaları güz veya bahar yarıyılı sonu itibariyle he-

saplanan GNO’ya göre belirlenir.

(2) İlk %10’luk başarı dilimine giren öğrencilerin belirlenmesi Senato tarafından be-

lirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(3) Öğrencinin yaz okulu sonunda hesaplanan GNO’suna göre başarı sıralaması yapı-

lamaz.

(4) Öğrencinin başarı sıralamasına katılabilmesi için bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla

bütün derslerini almış ve başarmış olmaları gerekir.

Onur ve yüksek onur öğrencisi

MADDE 32 – (1) Bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başar-

mış olan öğrencilerden, GNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl onur öğrencisi; 3,50-4,00

arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda

ilgili birim tarafından ilan edilir.

(2) Disiplin cezası almış olan öğrenciler onur veya yüksek onur öğrencisi olamazlar.

Başarısızlık durumu

MADDE 33 – (1) Başarı baraj notu en az 2,00’dır. En son hesaplanan GNO’su ile bir

önceki GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenci, başarısız duruma düşer.

(2) Başarısız öğrenci, üst yarıyıllardan ders alamaz. Daha önceki yarıyıllara ait hiç al-

madığı, başarısız veya devamsız olduğu dersleri tekrar almak zorundadır. Harf notu DD, DC

olan dersleri veya başarılı olduğu diğer dersleri de tekrar alabilir.

(3) Ders tekrarı sonucunda başarılı olan öğrenci, başarılı olduğu yarıyılı takip eden ya-

rıyıldaki başarısız olduğu veya hiç almadığı dersleri öncelikli olarak almak şartı ile bir üst sı-

nıfın ilgili döneminden de ders alabilir.
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ALTINCI BÖLÜM

Değişim Programları ve Geçişler

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 34 – (1) Üniversite ile yurtiçi veya yurtdışındaki diğer üniversiteler arasında

yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu

programlar çerçevesinde öğrenciler anlaşmalı üniversitelere gönderilebilir. Değişim program-

ları, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar dâhilinde ikili anlaşmalar ve Senato tarafın-

dan belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

Yatay geçişler ve çift anadal/yan dal programı

MADDE 35 – (1) Üniversitenin birimlerine yapılacak geçişler, 24/4/2010 tarihli ve

27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi

Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belir-

lenen esaslar çerçevesinde yapılır.

Dikey geçiş

MADDE 36 – (1) Üniversitenin birimlerine yapılacak dikey geçişler, 19/2/2002 tarihli

ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Li-

sans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hüküm-

lerine göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Kayıt Silme ve Sildirme, Mazeretler, Kayıt Dondurma,

İzinler, Tebligat ve Duyuru

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 37 – (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası almış olanların kaydı silinir.

(2) Öğrenciler kendi isteğiyle kaydını sildirebilir. Bu şekilde ayrılan öğrencinin geri

dönüş isteği kabul edilmez.

(3) Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört

yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle

öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(4) Kaydı silinen öğrenciye kayıt esnasında verdiği lise/lise dengi diploması, arkasına

şerh düşülerek geri verilir.

Mazeretler

MADDE 38 – (1) Aşağıda belirtilen mazeretleri belgelendiren öğrencinin durumu ilgili

yönetim kurulunca karara bağlanır. Öğrencinin, mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş

iş günü içinde ilgili birime yazılı olarak başvurması gerekir. Bu süre içerisinde başvuru yap-

mayanların mazeretleri kabul edilmez.
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(2) Mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından aldığı raporla belgelenmiş olan sağlıkla ilgili ma-

zeretleri,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dola-

yısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla

tabii afetler ve diğer nedenlerle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenime devam edemeyeceğini belgelendirmesi,

d) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönet-

meliği maddeleri itibariyle öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektir-

meyen mahkûmiyet hâli,

e) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin

kaldırılması suretiyle askere alınması,

f) Öğrencinin tutukluluk hâli,

g) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hâller.

(3) Kayıt dondurma dışında, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen mazeretli süreler de-

vamsızlıktan sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 39 – (1) Kayıt dondurma öğrencinin başvurusu üzerine ilgili yönetim kurulu

kararı ile yapılır.

(2) Kayıt dondurmak için 38 inci maddede tanımlanan mazeretler geçerlidir.

(3) Başvurular, yarıyılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedeni ile yapılacak

kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır.

(4) Haklı ve geçerli nedenler ile eğitim-öğretim süresince en az bir yarıyıl en çok iki

yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak, askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında

kayıt dondurma bu hallerin süresi kadardır.

(5) Sağlık nedeniyle yapılan kayıt dondurma işlemi azami iki yıldır. Bu süreyi aşan du-

rumlarda yeniden sağlık kurulu raporu alınması gerekir.

(6) Kayıt dondurma başvurusu için sunulacak belgelerin son altı ay içerisinde alınmış

olması gerekir.

(7) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara gire-

mez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.
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İzin

MADDE 40 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrenciye izin verilebilir:

a) Eğitim-öğretimine veya mesleki gelişimine katkıda bulunacak üniversite dışı burs,

staj, araştırma gibi imkânların doğması hâlinde, bağlı olduğu birime dilekçeyle başvuran öğ-

renciye, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile en çok iki

yarıyıl izin verilebilir. Öğrencinin izinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi gereğince; uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor

müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak öğrenciler, bağlı oldukları kurumla-

rınca organizasyonun devamı süresince izinli ve mazeretli sayılırlar. Bunların özlük hakları

kurumlarınca saklı tutulur. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate

alınmaz.

c) Üniversite adına sosyal, kültürel, sportif ve benzeri faaliyetlere ilgili birimin yönetim

kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile katılacak olan öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde

giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

Tebligat ve duyuru

MADDE 41 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin kendisine elden veya Üniversiteye bil-

dirdiği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır.

(2) Üniversiteye bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu ilgili birimlerine bildir-

memiş veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki

mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi hâlinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

(3) Öğrencileri ilgilendiren duyurular, ilgili birimin ilan panolarında veya birimlerin/Üniver-

sitenin internet sayfalarında ilan edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma ve Diploma Eki

Mezuniyet tarihi

MADDE 42 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavın yapıldığı

tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar staj, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalış-

ması, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, tamamladıkları bu ça-

lışmalarının kabul edildiği tarihte mezun olurlar.

Diploma ve diploma eki verilme koşulları

MADDE 43 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde bir eğitim-öğretim programında almak

zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamla-

yan ve GNO’su en az 2,00 olan öğrencilere Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre ön

lisans veya lisans diploması verilir.
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(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere

geçici mezuniyet belgesi verilir.

(3) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden ve bu yarıyıllara

ilişkin stajlarından başarılı olan öğrenciye, isteği hâlinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans

diploması almak için yapılacak başvuru herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması

alanların Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(4) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına

yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir. Diploma eki, diploma yerine kul-

lanılamaz.

(5) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, ilgili birimlerce hazırlanıp Öğrenci İşleri

Dairesi Başkanlığınca onaylanan diploma eki verilir. Bu belgede, öğrencinin öğrenim süresince

almış olduğu bütün derslerin adları ve kredileri ile standart diploma eki bilgileri yer alır.

(6) Geçici mezuniyet belgesi, diploma ve diploma eki öğrencinin şahsına veya noter

vekâletnamesi ile tayin edilen vekiline verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kalite süreçleri

MADDE 44 – (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve

dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yük-

seköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından

belirlenir.

Engelli öğrenciler

MADDE 45 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili birim yönetim kurulu, engellilik

durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelenmiş olan engelli öğrenciler için gerekli düzenle-

meleri yapma ve uygulama konusunda yetkili ve sorumludur.

Dışarıdan ders izleme

MADDE 46 – (1) Belirli konularda bilgilerini arttırmak amacıyla Üniversitenin her-

hangi bir biriminden ders almak isteyen ve isteği, ilgili yönetim kurulunca uygun görülenler

Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde açılan dersleri izleyebilirler.

Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu

statüdekilere diploma verilmez ancak istendiğinde devam ve başarı durumlarını belirten bir

belge verilir.

Öğrenci temsilcileri

MADDE 47 – (1) Birim öğrenci temsilcileri, öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi

sırasında ilgili kurul ve yönetim kurulu toplantılarına istekleri halinde katılabilirler.
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Hüküm bulunmayan haller

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, ilgili kurul ve ilgili

yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 49 – (1) 29/4/2012 tarihli ve 28278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Er-

zincan Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında yü-

rürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

TEBLİĞLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
4/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ 

DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/35)’ DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2016/41)

MADDE 1 – 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1 Nu-

maralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 11 inci mad-

desinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Ortasu trolü avcılığı yapan balıkçı gemilerinde bu faaliyetleri sırasında barbunya,

tekir, kalkan, mezgit gibi dip balıkları bulundurulamaz. Kuru ve toplanmış olması şartıyla dip

trolü ağları ambarda, kapıları ise ambarda veya güvertede bulundurulabilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin  13 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendindeki “50”

ibaresi “100” olarak değiştirilmiş, onbirinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Gırgır ağı olmayan balıkçı gemilerine ışıkla avcılık izni verilmez, bu ağlar olmadan ışıkla av-

cılık faaliyetinde bulunulamaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“b) Avcılığı açık alanlardan,

1) 1 Ekim 2016-14 Nisan 2018 tarihleri arasındaki dönemde;

- Rumeli Karaburun ile Kefken Adası Feneri arasında kalan karasularımızda (Harita-

52-1),
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- Tosun Burnu ile Samsun İli, Yakakent İlçesinde, Çayağzı Burnu arasında kalan kara-

sularımızda (Harita-52-2),

2) 1 Ekim 2018-14 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemde;

- Bulgaristan sınırı ile Rumeli Karaburun (41° 14.895' N - 29°05.421' E) arasında kalan

karasularımızda (Harita-51-1),

- Kocaeli ili, Kandıra ilçesinde Kefken Adası Feneri (41° 13.017' N - 30° 15.076' E) ile

Bartın ili, Kurucaşile ilçesinde Tosun Burnu (41° 52.000' N - 32° 52.271' E) arasında kalan ka-

rasularımızda (Harita-51-2),

- Samsun İli, Yakakent İlçesinde; Çayağzı Burnu (41° 41.040' N - 35° 25.193' E) ile

Samsun-Ordu İl sınırındaki Akçay’ın denize döküldüğü yer (41° 08.874' N - 37° 10.112' E)

arasında kalan karasularımızda (Harita-51-3),

Beyaz kum midyesi avcılığında bulunulabilir. Ancak belirtilen dönemlerde, 15 Nisan-

30 Eylül tarihleri arasında beyaz kum midyesi avcılığı yasaktır. ”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 47 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(26) Bakanlıkça balıkçı gemilerinin büyüklüğüne, avladıkları türlere ve faaliyetlerine

göre ürünlerini karaya çıkarabilecekleri yerlere ilişkin düzenlemeler yapılabilir.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

4/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ 

DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/36)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/42)

MADDE 1 – 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/2 Nu-

maralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:

2016/36)’in Ek-5 indeki ARDAHAN satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/304 

Karar No : 2016/332 

Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 

numarası yazılı 08/06/2016 tarihli ilamı ile; 

Türk Ceza Kanununun 292/1 maddesi gereğince cezalandırılması için mahkememize 

açılan kamu davasında CMK-12 ve 18 maddeleri gereğince Mahkememizin Yetkisizliğine karar 

verilen Raci ve Şaziye oğlu, 20/02/1968 d.lu, AHMET CAN tüm aramalara rağmen 

bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 7433 

—— • —— 
Manavgat 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/148 

Karar No : 2016/186 

2863 sayılı yasaya muhalefet suçundan İbrahim ve Halime oğlu 01/01/1995 Halep 

doğumlu. Gaziantep Merkez nüfusunda kayıtlı YAHYA AL ASKER hakkında mahkememizin 

15/06/2016 tarih 2016/148 Esas 2016/186 karar sayılı ilamla 2863 sayılı yasanın 

67/1,TCK.62,53/1-a. d. e. c. 63. maddesi gereğince CMK. 231/5 ve CMK. 231/8. maddesi 

gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA VE 5 YIL DENETİM 

SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA karar verilmiş olup sanığın adresi tespit edilemediğinden ve 

mernis adresine ulaşılamadığından ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir. 

İşbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre başlamak üzere 7 günlük süre içinde 

mahkememize veya başka bir asliye ceza mahkemesine verilecek dilekçeyle ya da yapılacak sözlü 

başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün 

kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 7434 
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İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/53 
Karar No : 2016/61 
5607 Sayılı Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

01/03/2016 tarihli ilamı 5607 Sayılı Yasanın 3/18 maddesi 5237 Sayılı Yasanın 62/1 md 
gereğince 2 Yıl 6 Ay Hapis ve 4 gün Adli Para Cezasından 5237 Sayılı Yasanın 52 md uyarınca 
sanığın kişiliği ve ekonomik durumu gözönünde bulundurularak 2 Yıl 6 Ay Hapis ve 80.00-TL 
Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, sanıkta yakalanan eşyaların 5237 sayılı TCK nun 54/4 
md. uyarınca zoralımı ile cezalandırılan Hallaç ve Ayten oğlu, 23/11/1986 Suruç doğumlu, Celal 
ÇINAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

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

2 - İlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 
3 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

sanığın yokluğunda karar verilenler yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 
Yargıtay’a gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine 
yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye 
Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle temyiz yasa yolu açık olmak üzere 
(karar bu usul ve yöntem ile temyiz edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar 
verilmiş olup, 

İlan olunur. 7430 
—— • —— 

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/331 
Karar No : 2016/304 
Hırsızlık suçundan İzzet ve Miyase oğlu, 03/01/1975 Erzurum doğ. Erzurum, Palandöken, 

Abdurrahmangazi Mah. Nüf. Kyt. Harun Özdemir hakkında İst. C. Başsavcılığının 25/12/2014 
tarih, 2014/142710 soruşturma, 2014/50630 Esas nolu iddianamesiyle Mahkememize açılan kamu 
davasının yapılan açık duruşması sonunda: 

G.D: Sanık Harun Özdemir hakkında; Hırsızlık suçunu işlediği sabit görülmekle eylemine 
uyan TCK 141/1, 51/1, 51/3, 51/6, maddeleri gereğince 1 Yıl Hapis Cezasının Ertelenmesine 
karar verildiği bu karar dosyanın MÜŞTEKİSİ SABER SUUD MUHAMMED’e Türkiye’de 
adresi bulunmadığından tebliğ edilmemiştir Bu itibarla, gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat 
Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ 
yapılmış ve kesinleşmiş sayılmasına karar verildi. 7431 

—— • —— 
İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/475 
Karar No : 2016/181 
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 31/03/2016 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 
maddesi gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS, 3 YIL 1 AY 15 GÜN BELİRLİ HAKLARI 
KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1) cezası ile cezalandırılan Zeki ve Ayşe 
kızı, 02/01/1994 doğumlu, Sivas, Hafik, Emre mah/köy nüfusuna kayıtlı NEBAHAT KAYA tüm 
aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

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

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 7432 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 
Müessesemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale 

usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir. 
1 - İdarenin 
a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No.111 45500 

Soma/MANİSA 
b) Telefon ve faks numarası  : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13 
c) Elektronik posta adresi  : elisatinalma@eli.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin a) 
 

Niteliği - Türü - Miktarı 
İhale 

Kayıt No Dosya No 
İhale Tarih 

ve Saati 
İşin 

Süresi 

1- 

Eynez Yer altı Kontrol Şube 
Müdürlüğü’ne bağlı stok 
sahalarından İdare ve Piyasa 
kamyonlarına 2.200.000 ton 
kömür yüklenmesi işi. 

2016-368155 2016-1637 
29.09.2016 

14:00 
360 gün 

 
b) Yapılacağı yer  : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 
c) İşin süresi  : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 
d) İhale usulü  : Açık ihale 
3 - İhalenin Yapılacağı yer  : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / 

MANİSA 
4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111 45500 Soma / 

MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL karşılığı aynı 
adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür. 
8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 
tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 8235/1-1 
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2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 2 (iki) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numaraları : 1) 2016/363452 
  2) 2016/363475 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi 

Ofisi Başkanlığı Kurupelit - Atakum / SAMSUN 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (362) 312 19 19 / 7091 - 7090 
  Faks: 0 ( 362) 457 60 21 
c) Elektronik posta adresi : pyo@omu.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : - - - 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1) Damar Görüntüleme Cihazı ve Taşıyıcı Aparat, 2 Adet 

(Komple) 
  2) C Kollu Seyyar Röntgen Cihazı, 1 Adet (Komple) 
b) Teslim yeri :  1) Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 
  2) Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) takvim 

günü 
3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin 
a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi 

Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN 
b) Tarihi ve saati :  1) Tarih: 04/10/2016 Saat :14:00 
  2) Tarih: 04/10/2016 Saat :14:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir.  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya / Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 
beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 
(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla) 
a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 
benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 
maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 
ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 
demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 
kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 
süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 
isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 
demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan 
belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ‘na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık 
Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; 
(tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 
Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 
Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler 
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 



Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 11 Eylül 2016 – Sayı : 29828 

 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- 

Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 
Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 
da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 
her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 
7123 7050 01 no’lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 
isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 
adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 
yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı 
iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 
dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 
dokümanı satın alındığına dair belge;) 

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 
Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. (2 sıra no’lu 
cihaza verilecek teklifler için geçerlidir.) 

9.1- İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile bu 
mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

(1 sıra no’lu cihaza verilecek teklifler için geçerlidir.) 
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır. ) geçici 
teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 
az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 8147/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Osmaniye ili, Merkez ilçesi, 1284 ada, 15 parsel üzerindeki 702832 YİBF nolu inşaatı, 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurularak 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 6768 Ticaret 
Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 964 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Osmaniye Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 
sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 
Osmaniye Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun 
Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20767 sayılı Oluru 
ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/1/1-1 
————— 

Osmaniye ili, Merkez ilçesi, 21 ada, 3 parsel üzerindeki 675753 YİBF nolu inşaatı, 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 
durdurularak 19.02.2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 6768 Ticaret Sicil No 
ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 964 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Osmaniye 
Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun 
ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Osmaniye Teknik 
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan 
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20768 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/2/1-1 
————— 

Osmaniye ili, Merkez ilçesi, 28 ada, 19 parsel üzerindeki 668591 YİBF nolu inşaatı, 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 
durdurularak 22.01.2012 tarihli ve 28181 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 6821 Ticaret Sicil No 
ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 1237 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mukavemet 
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile 
değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Mukavemet Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan 
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20769 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/3/1-1 
————— 

Osmaniye ili, Merkez ilçesi, 326 ada, 102 parsel üzerindeki 923475 YİBF nolu inşaatı, 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici 
olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 6807 Ticaret 
Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 1566 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 7 
Ocak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun 
ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 7 Ocak Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan 
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20770 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Uşak İli, Merkez İlçesi, 29L-2d pafta, 5593 Ada, 9 Parsel üzerindeki 682165 YİBF nolu 

inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurularak 09.02.2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 7313 Ticaret 
Sicil No ile Uşak Ticaret Odasına kayıtlı 960 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Saraçoğlu 
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile 
değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Saraçoğlu Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan 
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20771 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/5/1-1 
————— 

Karaman ili, Merkez ilçesi, 946 ada, 9 parsel üzerindeki 730025 YİBF nolu inşaatı, 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 
durdurularak 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 8190 Ticaret Sicil No 
ile Karaman Ticaret Odasına kayıtlı 1295 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alsel Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Alsel Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20772 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/6/1-1 
————— 

Adana ili, Yüreğir ilçesi, 10090 ada, 3 parsel üzerindeki 158107 YİBF nolu inşaatı, 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 
durdurularak 14.04.2006 tarihli ve 26139 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 39383 Ticaret Sicil 
No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 188 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birtek Yapı 
Denetim ve Müşavirlik Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 
Birtek Yapı Denetim ve Müşavirlik Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun 
Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20773 sayılı Oluru 
ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/7/1-1 
————— 

Adana ili, Yüreğir ilçesi, 2789 ada, 19 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim 
faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurularak 
19.08.2007 tarihli ve 26618 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 39383 Ticaret Sicil No ile Adana 
Ticaret Odasına kayıtlı 188 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birtek Yapı Denetim ve 
Müşavirlik Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Birtek Yapı Denetim ve 
Müşavirlik Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan 
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20775 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/8/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Rize ili, Ardeşen ilçesi, F45C10A2C pafta, 15 ada, 2123 parsel üzerindeki 830051 YİBF 

nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile geçici olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
7314 Ticaret Sicil No ile Rize Ticaret Odasına kayıtlı 1348 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 
sahip Gündoğdu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 
sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 
Gündoğdu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi 
Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20776 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/9/1-1 
————— 

Rize ili, Ardeşen ilçesi, F45C10B1C pafta, 10 ada, 663 parsel üzerindeki 752578 YİBF 
nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay 
süre ile geçici olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
7325 Ticaret Sicil No ile Rize Ticaret Odasına kayıtlı 1152 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 
sahip Kalamoz Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 
Kalamoz Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi 
Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20777 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/10/1-1 
————— 

Rize ili, Ardeşen ilçesi, F45C-10.B.2B Ld pafta, 53 ada, 221 parsel üzerindeki 712769 
YİBF nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile geçici olarak durdurularak 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
7367 Ticaret Sicil No ile Rize Ticaret Odasına kayıtlı 1233 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 
sahip Ölçüm Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 
Ölçüm Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi 
Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20778 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/11/1-1 
————— 

Tekirdağ ili, Malkara ilçesi, 28 pafta, 206 ada, 14 parsel üzerindeki 579733 YİBF nolu (C 
Blok) inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile geçici olarak durdurularak 18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 
sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 
sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 
Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi 
Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20780 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/12/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Tekirdağ ili, Malkara ilçesi, 28 pafta, 206 ada, 14 parsel üzerindeki 594879 YİBF nolu (A 

Blok) inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile geçici olarak durdurularak 18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 
sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 
sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 
Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi 
Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20782 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/13/1-1 

————— 
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, 632 ada, 15 parsel üzerindeki 837398 YİBF nolu inşaatı, 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 3622 Ticaret 
Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 948 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Atakurt Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun 
ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Atakurt Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan 
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20783 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/14/1-1 

————— 
Tekirdağ ili, Merkez ilçesi, G19A02B1C pafta, 127 ada, 1 parsel üzerindeki 265587 YİBF 

nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile geçici olarak durdurularak 01.11.2013 tarihli ve 28808 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
9083 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 635 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 
sahip Çap Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Çap 
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan 
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20784 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/15/1-1 

————— 
Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, 32JIII pafta, 862 ada, 7 parsel üzerindeki 273391 YİBF nolu 

inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurularak 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 9083 Ticaret 
Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 635 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çap Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Çap Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20785 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/16/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Tekirdağ ili, Kapaklı ilçesi, 31K2C2B pafta, 499 ada, 12 parsel üzerindeki 913757 YİBF 

nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile geçici olarak durdurularak 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
4435 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 1972 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Kapaklı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 
6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 
Kapaklı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi 
Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20786 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/17/1-1 
————— 

Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, 35 pafta, 8262 (12) parsel üzerindeki 80814 YİBF 
nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 
süre ile geçici olarak durdurularak 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
6312 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 176 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 
sahip Trakya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 
Trakya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi 
Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20787 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/18/1-1 
————— 

Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, 13 pafta, 173 ada, 9 parsel üzerindeki 581358 YİBF 
nolu inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile geçici olarak durdurularak 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
6312 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 176 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 
sahip Trakya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 
Trakya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi 
Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20788 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/19/1-1 
————— 

Erzurum ili, Palandöken ilçesi, 1755 ada, 15 parsel üzerindeki 686371 YİBF nolu inşaatı, 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 2 (iki) ay süre ile geçici 
olarak durdurularak 21.04.2012 tarihli ve 28271 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 15033/21006 
Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1358 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Yakutiye Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 
Yakutiye Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi 
Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20789 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/20/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Erzurum ili, Palandöken ilçesi, 1755 ada, 15 parsel üzerindeki 686361 YİBF nolu inşaatı, 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 45 (kırkbeş) gün süre ile 
geçici olarak durdurularak 21.04.2012 tarihli ve 28271 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
15033/21006 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1358 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Yakutiye Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 
6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 
Yakutiye Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi 
Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20790 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/21/1-1 
————— 

Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, 7775 pafta, 22 ada, 3 parsel üzerindeki 686966 YİBF nolu 
inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 45 (kırkbeş) gün süre ile 
geçici olarak durdurularak 18.04.2012 tarihli ve 28268 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
15020/20991 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1265 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Demiroğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri 
Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 
geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu 
doğrultuda Demiroğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu 
durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20791 
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/22/1-1 
————— 

Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, 21 pafta, 6478 ada, 6 parsel üzerindeki 943972 YİBF nolu 
inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 15046/21024 
Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1393 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Es Doğu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Es 
Doğu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi 
Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20792 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/23/1-1 
————— 

Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, 15 pafta, 268 ada, 47 parsel üzerindeki 701544 YİBF nolu 
inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 75 (yetmişbeş) gün süre ile 
geçici olarak durdurularak 21.04.2012 tarihli ve 28271 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
15046/21024 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1393 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Es Doğu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 
6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Es 
Doğu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi 
Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20793 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/24/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Erzurum ili, Tekman ilçesi, 155 ada, 29 parsel üzerindeki 685395 YİBF nolu inşaatı, 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 2 (iki) ay süre ile geçici olarak 
durdurularak 22.03.2012 tarihli ve 28241 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 15023 Ticaret Sicil 
No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1127 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erzurum 
Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun 
ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Erzurum Teknik 
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan 
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20794 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/25/1-1 
————— 

Artvin ili, Şavşat ilçesi, 102 ada, 10 parsel üzerindeki 834949 YİBF nolu inşaatı, 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 
durdurularak 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 2348 Ticaret Sicil No 
ile Ardahan Ticaret Odasına kayıtlı 1300 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 3E Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 3E Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20781 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/26/1-1 
————— 

Artvin ili, Merkez ilçesi, 300 ada, 3 parsel üzerindeki 798317 YİBF nolu inşaatı, 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 
durdurularak 18.05.2013 tarihli ve 28651 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 2141 Ticaret Sicil No 
ile Hopa Ticaret Odasına kayıtlı 1112 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şilya Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Şilya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20795 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/27/1-1 
————— 

Aydın ili, Buharkent ilçesi, 53 pafta, 3906 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle denetim 
faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 
25.08.2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 5839 Ticaret Sicil No ile 
Aydın/Nazilli Ticaret Odasına kayıtlı 243 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydın Teknik 
Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile 
değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Aydın Teknik 
Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi 
Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20796 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8171/28/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
13.03.2014 tarihli 28940 sayılı ve 16.04.2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmi Gazete ilanları 

ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve 1512 nolu yapı denetim izin belgesi 
iptal edilen Kayra Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 
16. İdare Mahkemesinin 13.04.2016 tarihli ve E.2014/1724-K.2016/1077 sayılı kararı ile Kayra 
Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma işlemlerinden bir tanesinin 
iptal edilmesine hükmedildiğinden, bu işleme istinaden Kayra Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında 
uygulanan 1512 nolu yapı denetim izin belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık 
Makamının 02.09.2016 tarihli ve 20797 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.  

İlgililere duyurulur. 8171/29/1-1 
————— 

Yozgat İlinde faaliyet gösteren 272 nolu Laboratuvar İzin Belgesine sahip Çağrı Beton 
Lab. ve Yapı Malz. Kal. Kont. San. ve Tic. Ltd. Şti. Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesinin 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin 2 
nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve 
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz 
önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin 
onikinci fıkrası gereği Çağrı Beton Lab. ve Yapı Malz. Kal. Kont. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin 
ortakları olan Yasin SAĞLAM ve Yılmaz ESER'in üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim 
veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim 
veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim 
Komisyonunun(MYDK) 15.08.2016 tarih ve 519/08 no'lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından 
alınan 06.09.2016 tarih ve 21123 sayılı Makam Olur'u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8170/1-1 
————— 

Konya Büyükşehir Belediyesi Zemin Etüt Laboratuvarı’nın Tatlıcak Mahallesi Konya 
Ereğli Cad. No: 9/B Asfalt Şantiyesi Karatay/KONYA adresinde bulunan zemin laboratuvarının, 
Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 29.07.2009 tarih ve 272 sayılı kararı ile 
verilen 195 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın 
talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 
15.08.2016 tarih ve 519/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 06.09.2016 tarih ve 
21141 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8169/1-1 
————— 

Aydın İlinde faaliyet gösteren 185 nolu Laboratuvar İzin Belgesine sahip Elit Zemin Araş. 
Lab. Hiz. Son. İnş. Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesinin 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin 2 
nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve 
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz 
önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin 
onikinci fıkrası gereği Elit Zemin Araş. Lab. Hiz. Son. İnş. Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 
ortakları olan Volkan CEM ve Mehmet SABANCI’nın üç yıl süre içinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim 
Komisyonunun (MYDK)15.08.2016 tarih ve 519/09 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından 
alınan 06.09.2016 tarih ve 21122 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8168/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Fatih Mahallesi, 21N-4A pafta, 1419 ada, 744 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Adem DEMİR’in Yetki Belgesi Numarasının (0026110144497330); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11759 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/1/1-1 

————— 
Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi, O25-A-05-A-2-D pafta, 1855 ada 

8 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit 
edilen Yapı Müteahhidi Adnan İLTEMİR’in Yetki Belgesi Numarasının (0007110153557703); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.092016 tarihli ve 11773 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/2/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 20N-1A pafta, 296 ada, 25 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Ali YILMAZ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110131537456); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11752 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/3/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 244 pafta, 1653 ada, 24 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Alsu İnşaat Yapı Malzemeleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki 
Belgesi Numarasının (0026315564368212); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
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Şirket müdürü Emrah ALKAN’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 
müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11760 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/4/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Uluönder Mahallesi, 21M-4D pafta, 14404 ada 5 no.lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit 
edilen Yapı Müteahhidi Aydın KARAGÖZ- Son-Ay İnşaat’ın Yetki Belgesi Numarasının 
(0026111551742721); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11757 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/5/1-1 

————— 
İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Nuripaşa Mahallesi, 396/1 pafta, 1885 ada, 38 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda 3194 sayılı İmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine 
aykırı imalatları Zeytinburnu Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Aykut Oruç 
DURMUŞOĞLU-Merkez Yapı İnşaat’ın Yetki Belgesi Numarasının (0034111786005648); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beş (5 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11764 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/6/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Uluönder Mahallesi, 21L3B pafta, 9264 ada, 9 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Berko Yapı Malzemeleri Kömür Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi 
Numarasının (0026315709335631); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü Cumali SAĞAY’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11740 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 20L-2B pafta, 7413 ada, 10 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit 
edilen Yapı Müteahhidi Beyaz Orman Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki 
Belgesi Numarasının (0026311255433730); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü Ahmet VURAL’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11750 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/8/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 244 pafta, 14597 ada 12 no.lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Cengiz ŞİMŞEK-Şimşek İnşaat’in Yetki Belgesi Numarasının (0026111265464412); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11761 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/9/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 21M-2C pafta, 1706 ada 27 no.lu parsel, 

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21M-1D pafta, 8634 ada, 25 no.lu parsel ve 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 244 pafta, 14597 ada, 9 no.lu parsel üzerindeki 
yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Çimen Mahrukat Nakliyat İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Tic. Ltd. Şti.’nin 
Yetki Belgesi Numarasının (0026315715007557); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü Nejdet DANDAN’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11766 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 20N-1A pafta, 570 ada, 26 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Esars Mobilya Emlak İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının 
(0026311287133512); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü Cemile AKBAŞ (BELUKBAŞI)’a yetki belge numarası almak üzere İl 

Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile 
verilmemesine, 

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11751 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/11/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Fatih Mahallesi, 21N-4A pafta, 1397 ada, 39 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Esay Yapı ve Yapı Malzemeleri Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Kırtasiye Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026311183934256); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü Hakan AYIK’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11765 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/12/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 15139 ada, 1 no.lu parsel ve Eskişehir 

İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21M-4A pafta, 8755 ada, 12 no.lu parsel üzerindeki 
yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Esmert Emlak İnşaat Gıda Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki 
Belgesi Numarasının (0026315474733603); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü Nihat AKIN’ın yetki belge numarasının (0026110227024657) 3194 sayılı 

İmar Kanununun 42 inci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11762 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/13/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şeker Mahallesi, 86 pafta, 894 ada, 39 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Ferhat TALAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110217045448); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11742 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/14/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Batıkent Mahallesi, 21L-4B pafta, 9177 ada, 34 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Göktürk MALLI’nın Yetki Belgesi Numarasının (0026110357100721); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11769 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/15/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Fatih Mahallesi, 21N-4A pafta, 1234 ada, 65 no.’lu parsel 

ve Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 21M-3B pafta, 1156 ada, 30 no.’lu parsel 
üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Gönenç ÜNAL’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110200521520); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11738 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/16/1-1 

————— 
Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 191 ada 17 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Gölbaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi 
Gözdehan İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının 
(0006315466292604); 
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Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü Harun AÇIKGÖZ’e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11771 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/17/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 14822 ada, 12 no.lu parsel üzerindeki 

yapılara görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Halil KILINÇ’ın müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için İl Müdürlüklerine 
müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11756 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/18/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 20N-1A/21N-4D pafta, 1187 ada, 68 

no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit 
edilen Yapı Müteahhidi Halil YILDIZ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110027934748); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11741 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/19/1-1 

————— 
İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, G22B11A1C pafta, 8567 ada, 14 no.lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Pendik Belediye Başkanlığınca tespit 
edilen Yapı Müteahhidi Hürmüs GÜNER’in müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için İl 
Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile 
verilmemesine, 

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11763 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/20/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
Konya İli, Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, 25L1 pafta, 15589 ada, 6 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Selçuklu Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Kalkavan İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi 
Numarasının (0042315484443138); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü Cemal ŞAHİN’e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11776 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/21/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Kumlubel Mahallesi, 198 pafta, 2033 ada, 51 no.lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Kartur Yapı ve Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin müteahhitlik 
faaliyetlerine devam etmek için İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi 
numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü Nedim TURAN’ın yetki..belge...numarasının (0026111223923265) 3194 

sayılı İmar Kanununun 42 inci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesi 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11770 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/22/1-1 

————— 
Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Çalılıöz Mahallesi, 856 ada, 2 no.lu parsel üzerindeki yapıda 

görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere 
göre yerine getirmediği Kırıkkale Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi 
M.SOYLU Yemek Temizlik İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi 
Numarasının (0071311284305055); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü Mustafa SOYLU’ya yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11745 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/23/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Fatih Mahallesi, 198 pafta, 1419 ada 578 no.lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Mehmet Salih KILIN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026111282264748); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11755 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/24/1-1 

————— 
Ankara İli, Sincan İlçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 942 ada, 1 no.lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Sincan Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi 
Muhammed Burakhan BAYHAN-Bayhan İnşaat’ın Yetki Belgesi Numarasının 
(0006111935222157); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11753 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/25/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21M-1D pafta, 8723 ada, 28 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit 
edilen Yapı Müteahhidi Murat ERKEN’in Yetki Belgesi Numarasının (0026111272364748); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11758 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/26/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21M-1C pafta, 8835 ada, 14 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit 
edilen Yapı Müteahhidi Mustafa AYDIN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110188423621); 
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Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11743 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/27/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21M-4A pafta, 8754 ada, 11 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit 
edilen Yapı Müteahhidi NHR Mühendislik Proje Madencilik İnşaat Gıda Ticaret Limited 
Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007311298995504); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü Serdar ATAY’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11749 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/28/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 20M-1B pafta, 7466 ada, 6 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit 
edilen Yapı Müteahhidi Oruç CELİLOĞLU’nun Yetki Belgesi Numarasının 
(0026110204343757); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11768 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/29/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 244 pafta, 14625 ada, 21 no.lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Osman ÇERMEK’in Yetki Belgesi Numarasının (0026110282818447); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11754 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/30/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
İzmir İli, Urla İlçesi, Denizli Mahallesi, 1 pafta, 1359 no.’lu parsel üzerindeki yapıda 

görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere 
göre yerine getirmediği Urla Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi R.STR 1948 
İnşaat Turizm Gıda İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının 
(0035315301957102); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürlerinden Rahmi SATIROĞLU’nun yetki belge numarasının 

(0035111086608447) 3194 sayılı İmar Kanununun 42 inci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile iptal 
edilmesine, şirket müdürlerinden İskender SATIROĞLU’na ise yetki belge numarası almak üzere 
İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile 
verilmemesine, 

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11774 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/31/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Zafer Mahallesi, 21N-4A/D pafta, 1394 ada, 42 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Recai DEMİRBAŞ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110246082157); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11747 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/32/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 104 pafta, 1076 ada, 77 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Seç-Kar İnşaat Taahhüt İletişim Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki 
Belgesi Numarasının (0026315293206420); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü Seçim TÜRKMEN’in yetki belge numarasının (0026110161970011) 3194. 

Sayılı İmar Kanununun 42 inci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11748 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/33/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 6 pafta, 15148 ada, 10 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Sinan ÇAKMAK’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026111283343047); 
Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11746 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8202/34/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Fatih Mahallesi, 198 pafta, 1258 ada, 566 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Tekmarka İnşaat Taahhüt Otomotiv Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi 
Numarasının (0026311277184048); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 
iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Şirket müdürü Yavuz GÜNAY ve Tuncay KAYA’ya yetki belge numarası almak üzere İl 

Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile 

verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11767 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8202/35/1-1 

————— 
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, H21C02C2A pafta, 408 ada 2 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Nilüfer Belediye Başkanlığınca tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Teknik-N Elektrik Elektronik Müh. Hiz. Tic. Taah. Ltd. Şti.’nin Yetki 
Belgesi Numarasının (0016311236565312); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 
iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
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Şirket müdürü Nihat BULUT’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 
müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11777 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/36/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 8778 ada, 6 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Tuncay KARATEPE’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026110337023530); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11772 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/37/1-1 

————— 
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 21M-3A pafta, 14654 ada, 3 no.’lu parsel 

ve Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21M-1D pafta, 8723 ada, 28 no.’lu parsel 
üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Vedat KILIÇASLAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110251041265); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11735 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8202/38/1-1 

————— 
Antalya İli, Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi, 10358 ada, 03 no.lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi 
Yılmaz Yıldırım İnşaat Taahhüt Emlak Tarım Gıda Pazarlama Peyzaj Turizm Ticaret Sanayi Ltd. 
Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315142185530); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
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Şirket müdürü Yılmaz YILDIRIM’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11775 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8202/39/1-1 

————— 

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 20L-2D pafta, 7673 ada, 19 no.lu parsel 

ve Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Kumlubel Mahallesi, 21M-3B pafta, 2160 ada, 212 no.lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Yaser Yapı ve Yapı Malzemeleri Petrol Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026315116354521); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Şirket müdürü Cesim ATAŞ’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11744 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8202/40/1-1 

————— 

İzmir ili, Tire İlçesi, 1022 ada 97 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve 

sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği Tire Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ferhat 

ÇAPKAN-Çapkan İnş. ve Taah.Tic. Ltd.Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0035315593116165); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Şirket müdürü olan “Ferhat ÇAPKAN”ın şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat 

etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği 

Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 24.08.2016 tarihli ve 11317 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8201/1-1 
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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Hukuk Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. Maddesi 

ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan Akademik 

Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönerge’de belirtilen 

kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile, ilgili Anabilim dalında uzmanlaşmış, aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak bir (1) adet Profesör alınacaktır. 

Başvuru Şartları: 

* Adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet 

vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, Profesörlük, 

Doçentlik belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini gösteren belge 

örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına 

yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde 

hazırlanmış beş (5) nüsha dosya ile 5 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan 

eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile) ekleyerek başvurmaları 

gerekmektedir. 

* Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi Selçuk 

Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No: 37-39 PK. 35100 

Bornova - İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son 

başvuru tarihi 25 Eylül 2016’dır. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 

Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 

başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.    

* İlan edilen kadro daimi statüde olup, tam zamanlıdır. 
 

Fakülte Adı Bölüm/Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Adedi Uzmanlık Alanı 

Hukuk 

Fakültesi 

Kamu Hukuku 

Bölümü, Ceza ve Ceza 

Usul Hukuku A.B.D. 

Prof. Dr. 1 

Ceza ve Ceza Muhakemesi 

Hukuku, İnfaz Hukuku ve 

Kriminoloji alanlarında 

uzmanlaşmış, ilgili alanlarda 

araştırma, yayın ve çalışmalar 

yapmış olmak. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 06.17/746   A.A. 
Toplantı Tarihi ve No : 25/8/2016 - 185 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25/8/2016 - 3569 ANKARA 
Ankara İli, Polatlı İlçesi, Sarıoba Mahallesi, Tekke Yolu Mevkiinde tespit edilen 

Tümülüsün tesciline ilişkin olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel 
Müdürlüğünün 25/05/2016 gün 99518, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 
23/05/2016 gün E.5392, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 24/05/2016 gün 
109000, Karayolları Genel Müdürlüğünün 20/05/2016 gün E.208749, Karayolları Genel 
Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğünün 01/06/2016 gün E.130320, Ankara Valiliği Kadastro 
Müdürlüğünün 20/05/2016 gün E.1187540, İller Bankası A.Ş.’nin 31/05/2016 gün E.13238, 
Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 31/05/2016 gün 484, Polatlı Kaymakamlığı 
Tapu Müdürlüğünün 01/06/2016 gün  E.1272305, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 06/06/2016 
gün E.420031, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 06/06/2016 gün 384631, Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanlığının 27/06/2016 gün E.12614, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 
24/06/2016 gün 2482, Ankara Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 13/07/2016 
gün 19451 sayılı yazıları ve ekleri, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 12/08/2016 gün ve 4052 sayılı Dosya İnceleme Formu okundu, 
ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Ankara İli, Polatlı İlçesi, Sarıoba Mahallesi, Tekke Yolu Mevkiinde tespit edilen 
Tümülüsün tesciline ilişkin olarak Kurulumuzun 04/05/2016 gün ve 3330 sayılı kararıyla 
tescilden faaliyeti etkilenecek kurumlardan görüş istendiğinin anlaşıldığına ve gelen görüşlerin 
değerlendirilmesi sonucunda söz konusu tümülüsün “Sarıoba Tümülüsü” adıyla kararımız eki 
1/5000 ölçekli haritada gösterilen sınırlar ve belirtilen koordinatlarla I.-III.Derece Arkeolojik Sit 
alanı olarak tesciline; 

Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 20/05/2016 gün ve E.1187540 sayılı yazısında 
sit sınırlarının Sarıoba Mahallesi 281 ada 10 parsel, 282 ada 1 parsel ile bu parseller arasında 
bulunan yola oturduğu belirtildiğinden söz konusu taşınmazların tapu kütüklerine “Korunması 
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olduklarına dair şerh konulmasına; 

Tümülüsün üzerinde bulunan elektrik direği ile ilgili olarak Başkent Elektrik Dağıtım 
A.Ş.’den alınan 24/06/2016 gün 2482 sayılı yazıda, hattın deplasesi için etüt çalışması yapıldığı 
ve yeni hat tesisinin 2019 yılı yatırım programına alındığı ifade edildiğinden, bahse konu direğin 
bulunduğu yerden kaldırılmasından önce Kurulumuzdan izin alınması gerektiğinin ilgililere 
hatırlatılmasına; 

Sarıoba Tümülüsüne ilişkin koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu, Arkeolojik Sitlerde koruma ve 
kullanma koşullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I.-III. maddelerinin 
Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

— Erzincan Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında

Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/ 41)

— 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi

Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/36)’de Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (No: 2016/42)

NOT: 10/9/2016 tarihli ve 29827 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2016/9129

Sayılı Milletlerarası Andlaşma yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


