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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gedik Üniversitesinden:
GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Enstitü anabilim veya anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ilk
yarıyılın başında bir ders danışmanını, ikinci yarıyılın sonunda da bir tez danışmanını ilgili
enstitüye önerir. Öneri enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Enstitü yönetim kurulunun
tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiğine karar verilmesi durumun-
da, tez danışmanının önerisi anabilim veya anasanat dalı başkanının onayı ile ikinci tez danış-
manı enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır.”

“(2) İkinci tez danışmanı öğretim üyeleri veya Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip
öğretim görevlileri arasından seçilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

12/1/2012 28171

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 5/2/2013 28550
2- 10/9/2013 28761
3- 14/11/2013 28821
4- 24/5/2014 29009
5- 5/8/2014 29079

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

4 Ocak 2015
PAZAR

Sayı : 29226



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/11/1994 tarihli ve 22101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla

Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeli-

ğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Üniversiteye bağlı Turizm Fakültesi Fakülte Kurulunca kadrolu öğretim elemanları

arasından seçilecek üç öğretim elemanı;”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YAZ ÖĞRETİMİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/2/2013 tarihli ve 28556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uludağ Üniversitesinde bir öğretim yılının

Güz ve Bahar yarıyıllarına ek olarak uygulanan Yaz Öğretimi programlarını düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uludağ Üniversitesinde tüm fakülte, yüksekokul,

konservatuvar veya meslek yüksekokullarında uygulanacak hükümleri kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi

eklenmiştir. 

“d) Yaz öğretimi: Devam etmekte olan eğitim-öğretim döneminin ikinci dönemi ile

yeni başlayacak olan eğitim-öğretim dönemi arasındaki sürede yapılan eğitimi,”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bölüm veya programlardaki başarısız öğrencilere kendilerini geliştirme fırsatı

vermek,”

“e) Çift anadal ve yan dal lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin de ders almalarına

olanak sağlamak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Eğitim-öğretim ve süresi

MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminde, normal dönemindeki ders saati kadar ders yapılır.

Yaz öğretiminin başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından sonra,

Senato tarafından belirlenir. Yaz öğretiminin süresi, bu dönemde yapılacak yarıyıl sonu sınavları

hariç en az beş, en fazla yedi haftadır. Ancak bu süre Senato tarafından değiştirilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığı “Eğitim-öğretim faaliyeti”

olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“(1) Yaz öğretiminde eğitim-öğretim faaliyetinin yürütülmesi 24/8/2014 tarihli ve 29098

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönet-

meliğinde belirlenen esaslara göre yapılır.”

“(5) Yaz öğretiminde aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğ-

renciler, ilgili öğretim yılının yaz öğretimi sonunda mezun sayılırlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Yaz öğretiminde ders açılabilmesi için, gerekli en az öğrenci sayısı, önlisans ve

lisans programlarında on öğrenciden az olmayacak şekilde Senato tarafından belirlenir. Ancak

bireysel olarak yapılan dersler ile mezuniyet durumuna gelmiş öğrencilerde bitirme ödevi,

proje, bitirme projesi, araştırma yöntemleri, güncel konular gibi derslerde en az sayı şartı aran-

maz.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve

(e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bir öğrenci yaz öğretiminde toplam 22 AKTS kredi saati aşmayacak şekilde en çok

dört ders alabilir.” 

“b) Bölüm veya programların açtığı derslere normal ve ikinci öğretim öğrencileri veya

farklı kodlu, fakat içerik ve kredi/saatleri aynı veya az olan dersleri alacak öğrenciler birlikte

kayıt yaptırabilirler.”

“c)Yaz öğretiminde öğrenciler en fazla iki üst yarıyıldan açılan dersleri alabilirler.”

“e) Öğrenciler, kayıtlı olduğu birimin izniyle Üniversitede yaz öğretiminde açılamayan

dersleri, içerik, ders saatleri ve/veya AKTS kredi saatleri aynı veya daha fazla olan diğer üni-

versitelerin yaz öğretimlerinde açılan derslerden alabilirler. Bu üniversiteler tarafından gönde-

rilen başarı notları ilgili birimlerin kurullarınca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yaz öğretiminde öğrencilerin derslerden başarı durumları Uludağ Üniversitesi

Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Yaz öğretiminde açılacak derslere kesin kayıt yaptıracak öğrenci

her yıl mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ders saati ücreti başına

katkı payı öder.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/2/2013 28556

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/11/2013 28820
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

4 Ocak 2015 

PAZAR 
Sayı : 29226 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2010/140 

Karar No : 2014/386 

Resmi Belgede Sahtecilik Bankalarına Ait Banka Hesaplarıyla İlişkilendirilerek Sahte 

Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma vb, Sahte Banka veya Kredi Kartı Kullanmak Suretiyle 

Yarar Sağlamak suçundan Mahkememizin 14/05/2014 tarih ve 2010/140 esas 2014/386 sayılı 

kararı ile Sanık MUSTAFA KAYA'nın 5237 sayılı TCK'nun 204/1 maddeleri gereğince 1 YIL 8 

AY HAPİS CEZASI, 145/2 maddesi gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 100 TL ADLİ PARA 

CEZASI, 245/3. maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS ve 80 TL ADLİ PARA CEZASI, 245/3. 

maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS VE 40 TDL ADLİ PARA CEZASI, 245/2. maddesi 

gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS 80 TL ADLİ PARA CEZASI, 245/3. maddesi gereğince 2 YIL 1 

AY HAPİS 40 TL ADLİ PARA CEZASI, 245/2. maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS VE 80 

TL ADLİ PARA CEZASI, 245/2. maddesi gereğince 245/3. maddesi gereğince 2 YIL 1 AY 

HAPİS VE 40 TL ADLİ PARA CEZASI, 248/2. maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS 80 TL 

ADLİ PARA CEZASI, 245/3. maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS VE 40 TL ADLI PARA 

CEZASI, 245/2. maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAOPİS 80 TL ADLİ PARA CEZASI, 245/3. 

maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS VE 40 TL ADLI PARA CEZASI, 245/2, maddesi 

gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS VE 1000 TL ADLİ PARA CEZASI, 245/3. maddesi 

gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS 40 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, verilen 

cezanın TCK'nun 53/1-a-b-d-e, bentlerinde belirtilen belirli hakları kullanmaktan mahkum olduğu 

hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar aynı yasanın 53/1-c, bendinde belirtilen hakkı 

kullanmaktan koşullu salıverme tarihine kadar yoksun bırakılmasına, karar verilmiş olup, tüm 

araştırmalara rağmen sanık MUSTAFA KAYA'ya gerekçeli kararın tebliğ edilmediği, 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 temyiz edilmediği taktirde 

kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 10375 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Reşit ve Meryem oğlu, 1992 İdlip doğumlu 

Suriye - İdlip nüfusuna kayıtlı olan ÖMER BARADEYN hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 23/10/2014 tarih ve 2014/521 Esas - 

2014/1118 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10905 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Halil ve Hatice oğlu, 1974 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMED REŞO hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/11/2014 tarih ve 2014/1213 

Esas - 2014/1170 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10906 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Rabia oğlu, 1965 Halep 

doğumlu Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMED MAHLİ hakkında 5607 sayılı 

Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 28/10/2014 tarih ve 

2014/1187 Esas - 2014/1135 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10907 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Hasan ve Nade oğlu, 1995 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan ABDULHADİ RAVAS hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/11/2014 tarih ve 2014/1230 

Esas - 2014/1151 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10908 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Fozi ve Cemil oğlu, 1986 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan ENES NUNU hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 28/10/2014 tarih ve 2014/1188 Esas - 

2014/1136 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10909 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Yusuf ve Salha oğlu, 1982 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MAHMUT EL GACER hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 28/10/2014 tarih ve 2014/1181 

Esas - 2014/1134 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdimde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10910 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Amar ve Delal oğlu, 1988 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MAHMUT ALADENA hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 23/10/2014 tarih ve 2014/1154 

Esas - 2014/1119 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10911 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Bedriye oğlu, 1991 Halep 

doğumlu Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan HÜSEYİN HALİL hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/11/2014 tarih ve 2014/1206 

Esas - 2014/1157 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10912 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Nedime oğlu, 1972 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMET KADİBİLEN hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/11/2014 tarih ve 2014/1225 Esas 

2014/1175 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10925 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abudllah ve Tayba oğlu, 1980 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan HAMDU ALMARİ hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/11/2014 tarih ve 2014/1209 Esas 

2014/1169 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdime kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10926 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mustafa ve Hanun oğlu, 1988 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan HALİD KÖRNASEN ve Ali ve Huriye oğlu 1985 doğumlu, Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı MURAT MOHARM hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/11/2014 tarih ve 2014/1203 Esas 2014/1167 

Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10927 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Adil ve Fatıma Nimet oğlu, 1981 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMET ELBEŞA hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/11/2014 tarih ve 2014/1202 

Esas 2014/1168 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10928 



4 Ocak 2015 – Sayı : 29226 RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 

 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Avaş oğlu, 1956 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan ŞEVKET BATRAN ve Muhiddin ve Rabia oğlu, 1974 

doğumlu Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı MUHAMMED BATRAN hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 06/11/2014 tarih ve 2014/700 

Esas 2014/1181 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10929 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Sabiha ve Ala oğlu, 1974 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMED KENNO hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 06/11/2014 tarih ve 2014/681 Esas 

2014/1180 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10930 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Hüdet oğlu, 1976 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MAHİR SALİH hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 23/10/2014 tarih ve 2014/1144 Esas 

2014/1113 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10931 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulgaffur ve Hüsne oğlu, 1996 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMED GASSİBİ hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 28/10/2014 tarih ve 2014/1179 

Esas 2014/1132 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10932 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Şehide oğlu, 1982 doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan CEMAL GAZEL hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 23/10/2014 tarih ve 2014/1148 Esas 

2014/1112 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10933 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed Zeydan ve Subhiye oğlu, 1995 

doğumlu Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan ALİ GAZAL hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/11/2014 tarih ve 2014/1237 

Esas 2014/1154 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10934 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmud ve Ayşe oğlu, 1996 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan AHMET ŞİŞMAN hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/11/2014 tarih ve 2014/1224 Esas 2014/1152 

Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10935 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ali ve Fatma oğlu, 1980 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan ENES ŞAGIL hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/1274 Esas - 

2014/1222 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10936 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; İbrahim ve Essum oğlu, 1980 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan AHMET HAYYANİ hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/1272 

Esas - 2014/1224 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10937 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Valid ve Ahıt oğlu, 1993 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan CEMAL SEVVAS hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/1252 Esas - 

2014/1225 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10938 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mehmed ve Emine oğlu, 1976 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMED ELALİ hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 11/11/2014 tarih ve 2014/1249 

Esas - 2014/1194 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10939 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Emine oğlu, 1973 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan İBRAHİM EDDERDEH hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/1258 

Esas 2014/1215 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10940 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Fatma oğlu, 1985 Halep 

doğumlu Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMED GASİBİ hakkında 5607 sayılı 

Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 11/11/2014 tarih ve 

2014/951 Esas - 2014/1195 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10941 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Selah oğlu, 1988 Halep 

doğumlu Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan ABDULKADIR MUHAMMED hakkında 5607 

sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih 

ve 2014/1244 Esas - 2014/1226 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10942 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Cuma ve Fatma oğlu, 1969 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan RINDE BEŞİR hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/1273 Esas - 

2014/1223 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10943 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mustafa ve Zekiye oğlu, 1981 Halep doğumlu 

Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan MUSTAFA YUSUF hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 11/11/2014 tarih ve 2014/1026 Esas - 

2014/1193 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 10944 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 08.04/31 

Toplantı Tarihi ve No : 12/12/2014   108 Toplantı Yeri: TRABZON 

Karar Tarihi ve No : 12/12/2014   2156 

Artvin ili, Hopa İlçesi, Orta Hopa Mahallesi, sit alanı dışında, Hopa Belediyesi 

Mülkiyetinde, 643 ada, 6 parselde, kültür varlığı olarak tescilli binanın koruma alanının 

belirlenmesi ve bitişik parseli ve özel mülkiyette, 643 ada 7 parselde yeni yapılanma için 

projesinin değerlendirilmesi taleplerine ilişkin Hopa Belediye Başkanlığının 30/09/2014 tarih ve 

1285 sayılı, 19/11/2014 tarih ve 1414 sayılı yazıları ile tescilli binaya ilişkin Trabzon Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16/04/2014 tarih ve 1782 sayılı kararı ve Trabzon Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 04/12/2014 tarih ve 803 

sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Artvin ili, Hopa İlçesi, Orta Hopa Mahallesi, sit alanı dışında, Hopa Belediyesi 

Mülkiyetinde, 643 ada, 6 parselde, kültür varlığı olarak tescilli binanın koruma alanının ekteki 

kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekilde belirlenmesine, tescilli bina bitişiğindeki 643 ada, 7 

parselde yeni yapılaşma konusunun ise tescilli bina ve çevresindeki yapılarla ilişkisini gösteren 

süliet çizimleri ile birlikte kurulumuza sunulmasından sonra yeniden görüşülmesi gerektiğine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No ve Tarihi : 94 - 18.12.2014 Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarihi : 1330 - 18.12.2014 KAYSERİ 

Kayseri ili, Sarız ilçesi, Küçükörtülü Mahallesi’nde bulunan, tapunun 101 ada, 2, 12 ve 33 

parsellerinde yer alan Gala Tepe Höyüğü’nün Kurulumuzun 29.09.2005 tarih ve 375 sayılı 

kararıyla belirlenen sit sınırlarının iptaline; yeniden belirlenen sit sınırlarının kararımız eki 

1/25000 ölçekli harita ve 1/1000 ölçekli kadastral harita üzerindeki şekliyle uygun olduğuna, 

bahse konu parsellere 1. Derece arkeolojik sit alanı şerhi konulması gerektiğine; söz konusu 

alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda 1. 

derece arkeolojik sit alanlarına yönelik koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No ve Tarihi : 95 - 19.12.2014 Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarihi : 1351 - 19.12.2014 KAYSERİ 

Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, tapunun 

K35-D-02-C-1-D pafta, 11117 ada, 4 parsel numarasında Maliye Hazinesi adına kayıtlı 

taşınmazın satış işlemine esas olmak üzere 21.07.1983 gün ve 2863 sayılı yasa kapsamında 

bulunup bulunmadığının bildirilmesi istemine ilişkin, Kayseri Defterdarlığı, Milli Emlak 

Müdürlüğü’nün 03.03.2014 gün ve 02854 sayılı yazısı, konuya ilişkin görüşleri içeren, Kayseri 

Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 04.07.2014 gün ve 006045 sayılı, Kayseri Valiliği, 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 07.07.2014 gün ve 2212 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 08.07.2014 gün ve 132752 sayılı, Melikgazi 

Belediye Başkanlığı’nın 08.07.2014 gün ve 5708 sayılı, Kayseri Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı’nın 18.08.2014 gün ve 9257 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri 

Genel Müdürlüğü’nün 26.08.2014 gün 58399 sayılı yazıları ve konuya ilişkin Kayseri Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25.06.2014 tarih ve 626 sayılı raporu 

okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 

görüşme sonucunda; 

Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesinde ve tapunun 11117 ada, 5 parsel 

numarasında, Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi adına kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan kararımız 

eki sit fişi üzerinde 1/25000 ölçekli harita ve kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastro haritası 

üzerinde sınırları koordinatlı olarak işaretli Tavlusun Mezarlığı ve Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, 

Tavlusun Mahallesinde ve tapunun 11117 ada, 4,14 parsel numarasında Mülkiyeti Maliye 

Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ve taşlık alanda yer alan kararımız eki sit fişi üzerinde 

1/25000 ölçekli harita ve kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastro haritası üzerinde sınırları 

koordinatlı olarak işaretli Kaya Oyma Mekânın, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler 

taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 

13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği 

ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve bu alanda geçiş dönemi koruma esasları ve 

kullanma şartlarının Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 

sayılı ilke kararının I. Derece Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanım Koşullarında belirtildiği 

gibi olduğuna; ilgili kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması 

gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 76.03.42 

Toplantı Tarihi ve No : 19.12.2014 - 66 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 19.12.2014 - 750 KARS 

Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Karakoyun Köyü tapunun 197 parsel numarasında kayıtlı, 

mülkiyeti Karakoyun Köyü Tüzel Kişiliğine ait olan yerleşim alanının tescil talebine ilişkin; Kars 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 29.09.2014 tarih ve 2136 sayılı yazısı, Tuzluca 

Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 21.10.2014 tarih ve 793 sayılı yazısı, Iğdır Valiliği Kadastro 

Müdürlüğü’nün 18.11.2014 gün ve 2742 sayılı yazısı, Iğdır İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel 

İyileştirme Müdürlüğü’nün 24.11.2014 gün ve 4626 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 15.12.2014 tarih ve 3005 sayılı uzman raporu okundu. 

Ekleri(Tescil Fişi, Aplikasyon Krokisi), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.  

Yapılan görüşmeler sonunda; Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Karakoyun Köyü tapunun 197 

parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Karakoyun Köyü Tüzel Kişiliğine ait olan yerleşim alanının 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli 

Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca ekteki 

koordinatlı aplikasyon krokisinde belirtilen şekliyle III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil 

edilmesinin uygun olduğuna, her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) 

öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına; 

Karar verildi. 
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www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Araştırma ve Uygulama

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - 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. 


