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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2013 tarihli ve 28761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale

Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan “Tez Çalışması” ibaresi “Uzmanlık Alan Dersi” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cüm-

leler eklenmiştir.

“Disiplinlerarası EABD/EASD bünyesinde birden fazla bilim dalı varsa, EABDK/EASDK,

EABD/EASD Başkanı ve bilim dalı başkanlarından oluşur. Disiplinlerarası EABD/EASD bün-

yesinde farklı bilim dalları yoksa EABDK/EASDK, EABD/EASD Başkanı ve en az üç farklı

EABD/EASD’den veya Üniversitenin diğer akademik birimleri bünyesinde bulunan bölüm-

lerden seçilen dört öğretim üyesinden oluşur. Bu öğretim üyeleri iki yıllığına EYK tarafından

atanır.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuranların, merkezi yabancı dil sına-

vından YÖK’ün belirlediği standart puanı veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafın-

dan eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğerini almış olmaları ge-

rekir. Bu asgari puan, başvurulan programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltile-

bilir.

g) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin,

ana dilleri dışında Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen dillerin birinden merkezi ya-

bancı dil sınavından YÖK’ün belirlediği standart puanı veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme

Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğerini al-

mış olmaları gerekir. Bu asgari puan, başvurulan programların özelliklerine göre Senato kararı

ile yükseltilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile sekizinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bilimsel hazırlık programı uygulanacak öğrenciler bilim sınavı jürisinin önerisi

ve EYK’nın kararı ile belirlenir.”

“(8) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin başvurmuş olduğu programa

başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programı derslerinin her birini, yüksek lisansta en az CC,

doktora ve sanatta yeterlikte ise en az CB notuyla tamamlaması gerekir. Ancak bilimsel hazırlık

programının sadece bir dersinden başarısız olan öğrenci, EABDK/EASDK’nın önerisi ve

EYK’nın kararı ile başvurmuş olduğu programa başlayabilir. Bu durumda başarısız olduğu bi-

limsel hazırlık programı dersini veya bu dersin yerine EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK

kararıyla belirlenecek başka bir dersi başvurduğu programın dersleriyle birlikte alması gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-

sinde bulunan “zorunlu veya seçmeli” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümle-

sinde yer alan “öğretim üyelerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya doktora, sanatta ye-

terlik ve tıpta uzmanlık unvanı almış öğretim görevlilerinin” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fık-

rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“(4) Uzmanlık alan, seminer ve dönem projesi dersleri haricinde, bir öğretim üyesinin

veya doktora, sanatta yeterlik ve tıpta uzmanlık unvanı almış öğretim görevlisinin bir prog-

ramda bir yarıyılda verebileceği derslerin toplam azami kredisi, ilgili EK’nın önerisi ve Sena-

tonun kararıyla sınırlanabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin

başında bulunan “Tez çalışması” ibaresi “Uzmanlık alan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim elemanı tarafın-

dan, öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri, yarıyıl sonu ders notu

olarak verilir:

a)

Tam Puan 100 Esasına Harfli Puan Sistemine Tam Puan 4,00 Esasına

Göre Kazanılan Not Göre Not Karşılığı Göre Katsayı

90-100 AA 4,00

85-89 BA 3,50

80-84 BB 3,00

75-79 CB 2,50

70-74 CC 2,00

60-69 DC 1,50

50-59 DD 1,00

30-49 FD 0,50

0-29 FF 0,00

b) DS: Devamsız

c) S: Başarılı

ç) U: Başarısız

(2) Başarılı (S) ve Başarısız (U) notları uzmanlık alan, dönem projesi ve seminer dersleri

için kullanılır. Bu iki not genel not ortalamasına katılmaz.

(3) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek li-

sans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin ise en az (CB) notu almış olması gerekir.

Uzmanlık alan, dönem projesi ve seminer derslerinden başarılı sayılabilmek için (S) notunu

almış olmak gerekir.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının yedinci ve se-

kizinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dönem ve genel not ortalaması hesaplanırken seminer, uzmanlık alan ve dönem projesi ders-

lerinin kredileri ve notları dikkate alınmaz. Derslerin başarıyla tamamlanması için, her bir ders-

ten başarılı olmanın dışında, yüksek lisans öğrencilerinin genel not ortalamalarının 4.00 üze-

rinden en az 2.00 (CC) ve doktora öğrencilerinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az

2.50 (CB) olması gerekir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-

lesinde yer alan “dersleri” ibaresi “derslerin” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın ikinci cüm-

lesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Açıklanan yarıyıl ders notları ile ilgili herhangi bir maddi hatanın

öğretim üyesi tarafından fark edilmesi halinde, notların açıklandığı tarihten itibaren on beş gün

içerisinde öğretim üyesinin yazılı beyanı üzerine hata düzeltilir. Bu süre geçtikten sonra hatanın

düzeltilmesi için EYK’nın onayı gereklidir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Uzmanlık alan dersi

MADDE 34 – (1) Uzmanlık alan dersi kredisiz bir ders olup başarılı veya başarısız

olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin uzmanlık alan dersini alabilmesi için, tez ve/veya sanatta yeterlik öne-

risinin EYK tarafından onaylanması gerekir. Uzmanlık alan dersi öğrencinin mezuniyetine ya

da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersi bir sonraki

yarıyılın başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.

(3) Uzmanlık alan dersine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından kararlaştırılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Tez ve/veya Sanatta Yeterlik Savunma Sınavlarının tarihi tez danışmanın önerisi,

EABDK/EASDK kararı ve EYK onayı ile belirlenir.”
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası, üçüncü fıkrası ve

altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Danışman ilgili EABD/EASD’de görev yapan öğretim üyeleri veya doktora, sa-

natta yeterlik veya tıpta uzmanlık unvanı almış öğretim görevlileri arasından; ya da gerekli du-

rumlarda Üniversitenin diğer öğretim üyeleri ve doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık

unvanı almış öğretim görevlileri ile diğer Üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ve dok-

tora, sanatta yeterlik ve tıpta uzmanlık unvanı almış öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, birinci

danışmanın görüşü, EABDK/EASDK önerisi ve EYK kararı ile Üniversitede veya başka yük-

seköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyelerinden ve/veya doktora, sanatta yeterlik

veya tıpta uzmanlık unvanı almış öğretim görevlilerinden veya doktora, sanatta yeterlik veya

tıpta uzmanlık unvanına haiz diğer kamu kurumları ve özel sektör çalışanlarından ikinci da-

nışman atanabilir. Bu durumda, öğrencinin dersleri ve tez çalışmalarıyla ilgili resmî işlemleri

gerçekleştirme görevini birinci danışman yerine getirir.”

“(6) Herhangi bir biçimde Üniversitedeki görevinden ayrılan öğretim üyesi veya öğre-

tim görevlisinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak EABDK/EASDK’nın önerisi

üzerine, EYK danışmanlığın devam etmesine veya danışmanın ikinci danışman olarak atan-

masına karar verebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Tez önerisi EABDK/EASDK kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Ensti-

tüye önerilir ve EYK tarafından karara bağlanır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrası ile altıncı fıkrasının

birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; yedinci fıkrasının birinci cümlesindeki “öğren-

cinin talepte bulunması halinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili EABD/EASD’de bir

tezsiz yüksek lisans programı var ise,” ibaresi eklenmiştir.

“(2) Öğrencinin tez savunma sınavına alınabilmesi için, ilgili programın gerektirdiği

zorunlu dersleri başarıyla tamamlaması, asgari kredi koşullarını sağlaması ve uzmanlık alan

dersini en az iki dönem başarı ile alması gerekir.”

“Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde tezini aynı jüri önünde ye-

niden savunur.”
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MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası ile beşinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Danışman ilgili EABD/EASD’de görev yapan öğretim üyelerinden ve doktora, sa-

natta yeterlik veya tıpta uzmanlık unvanı almış öğretim görevlileri arasından, gerekli durum-

larda da Üniversitenin diğer öğretim üyeleri ve doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık

unvanı almış öğretim görevlileri arasından seçilir.”

“(5) Herhangi bir biçimde Üniversitedeki görevinden ayrılan öğretim üyesi veya öğre-

tim görevlisinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümle-

sinde bulunan “Emeklilik dışında,” ve ikinci cümlesinde bulunan “öğrenci ve danışmanın yazılı

talebi durumunda,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, birinci cümledeki “herhangi” ibaresi “Her-

hangi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Yeterlik sınavı yılda iki kez yapılır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cüm-

lesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkrasındaki “kabul edilmiş olanlardan,” ibaresinden sonra gelmek

üzere “ilgili EABD/EASD’de bir tezsiz yüksek lisans programı var ise,” ibaresi eklenmiştir.

“(2) Öğrencinin doktora tez savunma sınavına alınabilmesi için, ilgili programın ge-

rektirdiği zorunlu dersleri başarıyla tamamlaması, asgari kredi koşullarını sağlaması ve uz-

manlık alan dersini en az üç dönem başarı ile tamamlaması gerekir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin sanatta yeterlik savunma sınavına alınabilmesi için, ilgili programın

gerektirdiği zorunlu dersleri başarıyla tamamlaması, asgari kredi koşullarını sağlaması ve uz-

manlık alan dersini en az üç dönem başarı ile tamamlaması gerekir.”

MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Koç Üniversitesinden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Koç Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik

Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Koç Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Koç Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Öğrenci: Koç Üniversitesi Öğrencilerini,

d) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Koç Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite ile iş dünyasının iş birliğini geliştirerek

toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak üzere, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin yenilik-

çilik ve yaratıcılık ile ilgili fikirlerini hayata geçirebilmeleri için ihtiyaç duyulan temel giri-

şimcilik ve yerel kalkınma konularında, ulusal ve uluslararası ağ bağlantıları üzerinden evrensel

yaklaşımlar izlenerek bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesine katkı sağla-

maktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Girişimciliğin başlangıç aşaması veya ön kuluçka süreci olarak anılan evredeki gi-

rişimciler veya adaylar için stratejik plan tasarımı, iş planı hazırlama, yaratıcı yenilikçilik, proje

hazırlama ve yönetme, muhasebe, dış ticaret, fikri ve sınai haklar, üretim planı, pazar planı ve

pazarlama, işletme mevzuatı, finans kaynakları ve benzeri temel girişimcilik konularında ders,

seminer ve kurslar organize etmek veya etkinlik düzenlemek; kaynakları dahilinde girişimci

ve adaylara mekan, altyapı, destek hizmetleri gibi imkanları bedelli veya bedelsiz olarak sağ-

lamak,

b) Girişimciliğin motor görevi gördüğü yerel ekonomik kalkınma ve bunun aracı olarak

kümelenme ile ilgili konularda ders, seminer veya etkinlik düzenlemek ya da projeler yürütmek,

c) Girişimcilik, yerel ekonomik kalkınma ve kümelenme, rekabetçilik gibi konularda

araştırma yapmak ya da yapılan araştırmalara katkıda bulunmak,

ç) Sanayi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler geliştirmek, ortak etkinlik

düzenlemek veya projeler yürütmek,

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortaklıklar kurarak, ulusal ve uluslararası fon-

lardan yararlanmak üzere birlikte projeler hazırlamak ve projelere katılmak,

e) Girişimcilik alanında düzenlenen ulusal veya uluslararası düzeyde yarışmalara öğ-

rencilerin, öğretim elemanlarının veya Üniversitenin katılımı yönünde gerekli girişimlerde bu-

lunmak,

f) Öncü girişimcilik alanında ödül tanzim etmek ve uygulamaya konulmasını sağlamak,

g) Yaratıcı yenilikçilik alanında proje hazırlanmasını teşvik etmek veya hazırlanmış

projelerin test sürecini başarı ile geçirebilmelerini sağlamak üzere teknolojik kuluçka kurulması

ve bunun sürdürülebilirliği yönünde gerekli altyapı çalışmalarını yürütmek veya katkı sağlamak,

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde girişimcilik ve inovasyon alanlarında seminer, kongre,

çalıştay veya konferans düzenlemek,

h) Ulusal ve uluslararası düzeydeki girişimcilik ve inovasyon ile ilgili bilgi ağlarına

katılım sağlamak, Merkezin uluslararası nitelik kazanmasını ve uluslararası düzeyde hizmet

vermesini sağlamak,

ı) Amaçları kapsamında ulusal ve uluslararası, resmî veya özel kuruluşlarla ortak ça-

lışmalar yürütmek veya bu kuruluşlarla işbirliği yapmak,

i) Kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,

j) Merkezin amacıyla ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma

Kuruludur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, girişimcilik konularında deneyimli Üniversitenin kadrolu

öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür

yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tara-

fından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

b) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Araştırma ve Geliş-

tirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına sunmak,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yar-

dımcılığına sunmak,

ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör

Yardımcılığına sunmak,

d) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değer-

lendirme işlerini yürütmek,

e) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak yılda bir Yönetim Kuru-

luna rapor sunmak.

(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, ça-

lışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılma-

sından sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Yönetim Kuruluna başkanlık yapan Müdürün yanı

sıra, Üniversitenin Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan tam zamanlı öğretim üye-

leri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş

üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya

altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem

doğrultusunda, yılda en az iki defa olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine ola-

ğanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve top-

lantıya katılanların oy çokluğu ile karar alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma esaslarını belirlemek,

b) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak,

c) Stratejik planları ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

ç) Girişimci ve girişimci adaylarına bedelli veya bedelsiz sağlanacak mekan, altyapı,

destek hizmetleri gibi imkanların tahsisine ilişkin kuralları belirlemek,

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, öğretim üyeleri ile en-

düstride çalışmalar yürütmüş ve yürüten kişilerin bulunduğu Akademik ve Endüstri Danışma

Kurullarından oluşur. Danışma Kurulları, Müdürün daveti üzerine toplanır.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin yürüttüğü veya yürütmeyi planladığı konular ile Mer-

kezin faaliyetleri konusunda görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt

çoğunluğu ile toplanır.

(4) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden

görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından

karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

2 Ocak 2015 

CUMA 
Sayı : 29224 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Sayı: 2013/458-2014/347 E.K 
Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesince; sanık Mehmet Bakırhan hakkında üzerine atılı 

Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, konut 
dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından müşteki Fethullah El Saıd’ın şikayeti üzerine tarafların 
yokluğunda beraat kararı verildiği. 

Verilen bu kararın soruşturma aşamasında şikayetçi olan müştekinin bildirmiş olduğu 
adreste bulunamaması ve Türkiye’de sabit ikameti bulunmadığından tebligat kanuna göre adresi 
meçhul olan şahıslar için ilanen tebliğ yapılması gerektiğinden 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi 
gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. 
CMUK’nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 
taktirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 10801 

————— 
Sayı: 2014/298-2014/325 E.K. 
Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesince; sanık Mustafa Yusuf Kermo hakkında üzerine 

atılı bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, nitelikli olarak konut 
dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından müşteki Mehmet Ömer Atro’nun şikayeti üzerine sanığın 
yüzüne, müştekinin yokluğunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 3 yıllık denetim 
verildiği, 

Yokluğunda verilen bu kararın Türkiye’de sabit ikameti bulunmayan ve soruşturma 
aşamasında bildirmiş olduğu adresinden temin edilemeyen müştekiye tebliğ edilemediği, tebligat 
kanununu göre adresi meçhul olan şahıslara ilanen tebliğ yapılması gerektiği anlaşılmış olup 7201 
sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. 
CMUK’nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 
taktirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 10802 

—— • —— 
Nizip 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/154 
Karar No : 2013/253 
Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermi Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, suçundan 

mahkememizin 11/04/2013 tarih ve 2013/154 E, 2013/253 K, sayılı kararı ile sanık Moustafa 
Hamade hakkında mahkememizce Ruhsatsız Silah Taşımak suçundan Hükmün Açıklanmasının 
Geri Bırakılmasına kararı verilmiş olup tüm aramalara rağmen sanık Moustafa Hamade ye 
gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasında da tebligata yarar açık adres 
tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar 
özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde itiraz 
edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 10804 
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Demirköy Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/15 

Karar No : 2014/53 

Askeri Yasak Bölgelere Girme Suçundan Sanıklar: NABILA DAHER, Daher ve Fatema 

kızı, 24/04/1980 SURİYE doğumlu, Sanık: AHMAD DAHR, Dahr ve Fatma oğlu, 10/06/1988 

SURİYE doğumlu, Sanık: MAHER ISSA, Hasan ve Shamsa oğlu, 01/01/1983 SURİYE doğumlu, 

Sanık: KHALED MOUSA, Ali ve Mnawar oğlu,01/01/1988 SURİYE doğumlu, Sanık: ZİNNAR 

MUHAMMED SAİD İBRAHİM, Muhammed Said ve Suat oğlu, 23/10/1990 SURİYE doğumlu, 

Sanık: ŞİFA ALİ MURAT, Ali ve Aişe oğlu, 08/04/1985 SURİYE doğumlu, Sanık: Hüseyin 

Omar Hacı, Omar ve Fatma oğlu, 01/10/1986 SURİYE doğumlu, Sanık: Rızgar Süleyman Çetin, 

Süleyman ve Hanife oğlu, 01/01/1988 SURİYE doğumlu, sanıkların Türkiye’de bulunan 

adreslerine ulaşamadığı sanıkların mahkememizin 16/09/2014 tarih ve 2012/15-2014/53 sayılı 

karar ile CMK.nın 223/2-c maddesi uyarınca BERAATILARINA dair hüküm sanıklara tüm 

aramalara rağmen bulunamadığı ve kararın tüm sanıklara tebliğ edilememiştir. 

1- 7201 sayılı Tebligat Kanunun 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 ilan olunur. 10569 

————— 
Esas No : 2014/10 

Karar No : 2014/66 

Göçmen Kaçakçılığı Yapma A 2565 Sayılı Yasaya Aykırılık, suçlarından sanıklar, 

MOHAMAD WESAM ALMARACHLI, Abdo ve Nadıeh oğlu, 01/03/1988 DAMASCUS 

doğumlu, Halep Damascus Suriye adresinde oturur. Sanık: M. NOUR ALAHMAD Joumaah ve 

Warda oğlu, 06/02/1988 DAMASCUS doğumlu, Damascus Halep Suriye adresinde oturur. 

Sanıkların Türkiye’de bulunan adreslerinde ulaşılamadığı, sanıkların mahkememizin 30/09/2014 

tarih ve 2014/10-2014/66 sayılı karar ile CMK.nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATLARINA’ 

dair hüküm sanıkların tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve kararın tüm sanıklara tebliğ 

edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 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 ilan olunur. 10570 

————— 
Esas No : 2012/36 

Karar No : 2014/68 

Askeri Yasak Bölgelere Girme Suçundan Sanık, Mladen Magdalenov hakkında açılan 

davada sanık : Nedelchev ve Magdenenov oğlu. 1985 D.lu Nüfusuna kayıtlı Gariga 13, Sok No: 5 

Blok: 15 Papovsli-Bulgaristan adresinde ikamet ettiği bilinen ve Türkiye’de bulunan adresine 

ulaşılamadığı, sanık Mladen Magdalenov’a mahkememizin 30/09/2014 tarih ve 2012/36-2014/68 

karar sayılı kararı ile CMK.nun 223/2-c maddesi uyarınca BERAATİNE dair hüküm sanığa tüm 

aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 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 ilan olunur. 10571 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ARSA KARŞILIĞI ANAHTAR TESLİM İNŞAAT YAPIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemize ait Manisa İli Soma İlçesinin; Yüzevler mevkiinde bulunan 378 ada nolu 

186-187-188 parsel 39.717,32m2 arsa ile İstasyon Çamlık mevkiinde 518 ada nolu 20 parsel ve 8 

ada nolu 184-185 parsel 36.368,05m2 olmak üzere toplam 76.085,37m2 yüzölçümlü arazilerimizin 

arsa karşılığı, yine Müessesemize ait Kurtuluş Mh. 216 Evler mevkiinde 436 ada nolu 38-39-40 

parsel ve 342 ada nolu 47 parsel olmak üzere toplam 29.892,48m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine 

Müessese İdari binası 7 katlı (sığınaklı), Lokal Binası 2 katlı (sığınaklı) , Açık ve Kapalı Menfez, 

Alt yapı, Çevre Peyzajı (Mini Futbol Sahaları, Çocuk park alanları, Çevre ihata duvarları, Otopark 

alanları, Saha tanzimleri, Ağaçlandırma) Mono blok Trafo Binası, Eşanjör Dairesi, Güvenlik 

Binaları (Giriş Platformlu) (2 Adet), Su deposu ve 5 blok 9 katlı (180 adet Daire) lojmanlar 

(sığınaklı) bağımsız bölümler İdareye kalacak şekilde asgari şart olarak verilecektir. Asgari şarta 

ilaveten idareye verilecek bağımsız bölümlerin üzerine …... adet blok, bloğu tamamlayan daireler 

için …...TL+KDV arttırımı şeklinde Anahtar Teslimi inşaat yapım işi kapalı teklif usulü ile ihale 

edilecektir. 

İşin Muhammen Bedeli: 40.024.726,38,-TL 

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN  

1 - Teklif mektubu (Ek-1) örnek forma göre  

2 - Türkiye’de tebligat için (Ek-2) örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. 

(Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

3 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş 

sureti) 

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

sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 

yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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. 

4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

(noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,  

Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen 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 sirkülerini,  

5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza 

beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

6 - 2886 sayılı Yasaya göre alınmış (Ek-3) örnek forma göre düzenlenen geçici teminat 

mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)  

7 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için (Ek-5) örnek forma göre 

düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi, 

8 - Şartname eki (Ek-6) örnek forma göre düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesini 

vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından 

imzalanmış olacaktır.)  
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9 - Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (2., 3., 4. ve 5.) bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. Bütün bu belgeler, dış zarfın içerisine konulduktan sonra 

zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait 

olduğu yazılacaktır.  

10 - İhale ilan tarihinden geriye doğru 15 yıl içerisinde Muhammen bedelin %25 sinden 

az olmamak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya inşaat işlerine ait resmi kurumlardan alınmış tek sözleşmeye ait benzer iş bitirme/iş 

denetleme belgesi (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

kapsamında alınmış) veya istekli adına verilen benzer işe ait Yapı kullanma izin belgesinin 

(Belediyeden alınmış) noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek sunulması 

zorunludur.  

İsteklinin ortak girişim olması halinde (herbir ortak tek sözleşmeye ait benzer iş bitirme/iş 

denetleme belgesi verebilir) iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. Ortak girişimdeki 

ortaklardan birinin iş bitirme belgesindeki tutar, asgari iş deneyim tutarını karşılıyor ise diğer 

ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz. 

BENZER İŞ; 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu İhale 

Tebliğinin (Benzer işlere dair tebliğ) Benzer İş Grupları Listesi (B) Üst Yapı (Bina) Grubu İşler 

II/III Grup İşler 

11 - Muhammen bedelin %25 inden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya 

kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı 

bankalardan alınacak banka referans mektubu (Banka Teyit yazılı) (EK-5) örneğe uygun. Bu 

kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar 

ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

12 - İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. 

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 

13 - İhale konusu hizmetin 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 
İhale 

Kayıt No 
Dosya No 

İhale Tarih 

ve Saati 

İşin 

Süresi 

Arsa Karşılığı İnşaat Yapımı İşi - 2014/2499 17.02.2015-14.00 1095 gün 

 

b) Yapılacağı yer : TKİ ELİ Müessesesi Müdürlüğü (SOMA/MANİSA) dır. 

c) İşin süresi : 1095 takvim günüdür. 

d) İhale usulü : Kapalı Teklif usulü  

14 - İhalenin yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu (212 nolu 

oda) Soma/MANİSA 

15 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 111 

45500 Soma/MANİSA TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), 

ANKARA ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No.3 D.4 Bornova/İZMİR adreslerinde 

görülebilir. İhale dokümanının şartnamesini 1.000,00-TL karşılığında aynı adreslerden temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

16 - Teklifler, 13. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

17 - İstekliler muhammen bedelin % 3’ü oranda 1.200.741,79-TL. geçici teminat 

vereceklerdir.  

18 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 11828/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve  No :  10.12.2014-112 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 10.12.2014-1846 SİVAS 

Dosya No : 60.03.13 

Tokat İli, Erbaa İlçesi, Ziya Gölkalp Mahallesi’nde yer alan, I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescilli Horoztepe Nekropolü ve Höyüğü arasında kalan kent parkı imar planı değişikliği 

konusuna yönelik Kurulumuzun 30.01.2014 tarihli ve 1331 sayılı kararı gereğince, Tokat Müze 

Müdürlüğünce tapunun 248 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 nolu parsellerinde yapılan sondaj 

raporunun Kurulumuzda değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 17.11.2014 tarihli ve 34566755-168/2801 sayılı yazısı, eki 07.11.2014 tarihli ve 

2014/144 sayılı rapor ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 08.12.2014 tarihli ve 

441 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 

görüşme sonunda; 

Tokat İli, Erbaa İlçesi, Ziya Gölkalp Mahallesi’nde yer alan, I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescilli Horoztepe Nekropolü ve Höyüğü arasında kalan kent parkına ilişkin imar planı 

değişikliği konusuna yönelik Kurulumuzun 30.01.2014 tarihli ve 1331 sayılı kararı gereğince, 

Tokat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan sondaj çalışmasında ortaya çıkan buluntular 

doğrultusunda Horoztepe Nekropolü I. derece arkeolojik sit sınırının, 285 ada, 1,2,4,5 parseller; 

510 ada, 2,3,4,5 parseller, 992 ada, 5 parsel ile 248 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 nolu parselleri 

kapsayarak kararımız eki 1/1500 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle yeniden belirlenmesine; 

Horoztepe Nekropolü I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşullarının, Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı 

doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında 

aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı 

yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı 

uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma 

kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde 

seracılığa devam edilebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, 

kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme 

dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma 

kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine şeklinde 

belirlenmesine; 

Horoztepe Nekropolü I. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan 248 ada, 7 parseldeki 

mezarlık alandaki defin işlemlerinin nekropol alanına zarar vermesi ve gelecekte yapılacak olası 

bilimsel çalışmaların önünü kapatması nedeniyle mezarlıkta yeni defin işleminin yapılmamasına 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve  No :  11.12.2014-113 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 11.12.2014-1869 SİVAS 

Dosya No : 58.01.328 

Sivas İli, Divriği İlçesi, Çiğdemli Köyü, Dazlak Mezrası Mevkii’nde sit alanı dışında, 

tapulanma harici alanda tespit edilen Dazlak Tepe Tümülüsü’nün tescil edilmesi ve kaçak kazı 

çukurlarının kapatılmasına yönelik gerekli iznin verilmesi istemini içeren Sivas Valiliği Müze 

Müdürlüğü’nün 03.04.2014 tarihli ve 19007571-150/0552-1416 sayılı ve 14.06.2014 tarihli ve 

19007571-150/0863-2113 sayılı yazıları, tescile ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanlığı XV. Bölge 

Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğü’nün 17.10.2014 tarihli ve 212186 sayılı yazı, Sivas Valiliği 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 20.10.2014 tarihli ve 73364519/250/5980 sayılı yazısı, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 25.112014 tarihli ve 

20913469-101.2902-256250/67056 sayılı yazı, Divriği Kaymakamlığı Malmüdürlüğü’nün 

28.11.2014 tarihli ve 703 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 

09.12.2014 tarihli ve 455 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Divriği İlçesi, Çiğdemli Köyü, Dazlak Mezrası Mevkii’nde, tapulanma harici 

alanda yer alan Dazlak Tepe Tümülüsü ’nün 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen 

yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I.derece 

arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit 

fişinin onaylanmasına, kaçak kazı çukurunun Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde 

kapatılmasına; 

Dazlak Tepe Tümülüsü’nün I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşullarının 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar 

planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında 

hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt 

yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma 

kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde 

seracılığa devam edilebileceğine, toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle 

yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün 

alınabileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak 

koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.08.2014-98 Toplantı Yeri: SAMSUN 

Karar Tarihi ve No : 28.08.2014-2081 

Sinop İli, Merkez, Meydankapı Mahallesi, 6 pafta, 25 ada,130 parselde bulunan, zemin +2 

katlı taşınmazın tescil istemini içeren Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

16.06.2014 gün ve 1415 sayılı yazısı,  tescile ilişkin kurum görüşünü içeren Sinop Belediye 

Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.08.2014 gün ve 2521 sayılı yazısı, Samsun 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 21.08.2014 gün ve 317 sayılı 

dosya inceleme raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Sinop İli, Merkez, Meydankapı Mahallesi, 6 pafta, 25 ada, 130 parselde (eski 37-38 

parsel) bulunan zemin+2 katlı taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine karar 

verildi. 11932/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

GPM Proje Geliştirme İnşaat Maden Petrol Enerji Danışmanlık San Tic. A.Ş.’nin Artvin, 

Rize ve Trabzon illerinde sahip bulunduğu AR/GPM/4725,4726 ve 4727 hak sıra numaralı 3 adet 

petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-1’inci maddesi ve mülga 6326 

sayılı Petrol Kanunu’nun 132/3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanının 15.12.2014 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu 

ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 11948/1-1 

————— 
Turkish Petroleum International Company Limited Şti’nin Karadeniz’de Türk Karasuları 

içinde sahip bulunduğu AR/TPI/4947 ve 4948 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatı 6491 

sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-1’inci maddesi ve mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 

132/3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 15.12.2014 tarihli 

olurlarıyla feshedilmiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu 

ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 11947/1-1 

————— 
GPM Proje Geliştirme İnşaat Maden Petrol Enerji Danışmanlık San Tic. A.Ş.’nin Mardin 

ilinde sahip bulunduğu AR/GPM/ 4723 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatı 6491 sayılı 

Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-1’inci maddesi ve mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/3 ve 

4’üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 15.12.2014 tarihli olurlarıyla 

feshedilmiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu 

ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 11946/1-1 
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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

YÖNETMELİKLER

— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Koç Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

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. 


