
T.C.
Resmî Gazete

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

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 392. Sayfadadır.

       YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA ASKERİ EĞİTİM, SAVUNMA SANAYİİ İLE KATAR 

TOPRAKLARINDA TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN 

KONUŞLANDIRILMASI KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ 

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6633 Kabul Tarihi: 19/3/2015

MADDE 1 – (1) 19 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayii ile Katar

Topraklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Konuşlandırılması Konusunda İşbirliği Anlaşması”nın

onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/3/2015

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

28 Mart 2015
CUMARTESİ

Sayı : 29309



TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI 

HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE 

KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6634 Kabul Tarihi: 20/3/2015

MADDE 1 – (1) 15 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve

Karşılıklı Yardım Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/3/2015

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI 

HÜKÜMETİ ARASINDA BİLİM VE EĞİTİM ALANLARINDA İŞBİRLİĞİNE 

YÖNELİK MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6635 Kabul Tarihi: 20/3/2015

MADDE 1 – (1) 10 Mart 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında İşbir-

liğine Yönelik Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/3/2015

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER

İŞBİRLİĞİ KONSEYİ SEKRETARYASI ARASINDA TÜRK DİLİ KONUŞAN

ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ SEKRETARYASINA DAİR EVSAHİBİ

ÜLKE ANLAŞMASINA EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6636 Kabul Tarihi: 20/3/2015

MADDE 1 – (1) 26 Eylül 2014 tarihinde New York’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryası Arasında Türk Dili

Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Dair Evsahibi Ülke Anlaşmasına Ek Proto-

kol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/3/2015
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/150

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gümrükler Genel Müdür

Yardımcılığına, Münir UĞUZ’un atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

27/3/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                            Nurettin CANİKLİ
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/159

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Sağlık Araştırmaları

Genel Müdürlüğüne Dr. Ercan ÖZGÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

27/3/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                      Mehmet MÜEZZİNOĞLU
                Başbakan                                         Sağlık Bakanı

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/160

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Yönetim Hizmetleri

Genel Müdürlüğüne Dr. İsmail KARTAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

27/3/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                      Mehmet MÜEZZİNOĞLU
                Başbakan                                         Sağlık Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığı (Adli Tıp Kurumu)’ndan:
ADLİ TIP KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Adli Tıp Kurumu personelinin görevde
yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adli Tıp Kurumunda, 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarından bu Yönetmelikte belirtilen görevlere,
görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu ile 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve
99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Bakan: Adalet Bakanını,
ç) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
d) Başkan: Adli Tıp Kurumu Başkanını,
e) Başkanlık: Adli Tıp Kurumu Başkanlığını,
f) Birim: 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda ve 31/7/2004 tarihli ve 25539 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen
merkez ve taşra teşkilatı birimlerini,

g) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yö-
netmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yük-
selme niteliğindeki atamaları,

ğ) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme su-
retiyle yapılacak atamalarda, görevin niteliğine göre yapılması gereken yazılı ve sözlü sınavı
ya da yalnızca yazılı sınavı,

h) Görev grupları: Benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,
ı) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde be-

lirtilen görev unvanlarını,
i) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi

hükümlerine göre hesaplanan süreleri,
j) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
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k) Kurum: Adli Tıp Kurumunu,
l) Merkez  teşkilatı: İstanbul’da bulunan Adli Tıp Kurumu merkez birimlerini,
m) Personel: Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurlarını,
n) Taşra teşkilatı: Taşradaki Adli Tıp Kurumu grup başkanlıklarını ve adli tıp şube mü-

dürlüklerini,
o) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
ö) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,
p) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha

üst hiyerarşi içindeki görevleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme ve unvan değişikli-

ğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Adli tıp şube müdürü, personel ve eğitim şubesi müdürü, idari ve mali işler şubesi

müdürü, evrak ve arşiv şubesi müdürü, şube müdürü,
2) Şef.
b) Hukuk hizmetleri grubu;
1) Hukuk müşaviri.
c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Uzman, ihtisas dairesi uzmanı,
2) Raportör.
ç) İdari hizmetler grubu;
1) Ayniyat saymanı, infaz ve koruma başmemuru,
2) Memur, anbar memuru, ayniyat memuru, emanet memuru, koruma ve güvenlik gö-

revlisi, infaz ve koruma memuru, santral memuru, silah muayene memuru, daktilograf, sekreter,
veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför.

d) Destek hizmetleri grubu;
1) Teknisyen yardımcısı, sağlık teknisyen yardımcısı, otopsi teknisyen yardımcısı, la-

borant yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi.
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:
a) Sosyal hizmet uzmanı, biolog, psikolog, pedagog, hemşire, laborant, antropolog, mü-

hendis, kimyager, fizikçi, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, tekniker.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen kadrolara görevde yükselme suretiyle ata-

nabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen

şartları taşımak,
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b) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak, sözlü sınav gerektiren kadrolar
için sözlü sınavda da başarılı olmak,

gerekir.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen özel şart-

lar aranır.
a) Adli tıp şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Adli tıp uzmanı unvanını ihraz etmiş olmak,
2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda adli tıp uzmanı olarak geçirmiş olmak,
3) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,
b) Personel ve eğitim şubesi müdürü, idari ve mali işler şubesi müdürü, evrak ve arşiv

şubesi müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,
2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda şef olarak geçirmiş olmak,
3) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,
c) Şube müdürü (sağlık hizmetleri sınıfı) kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,
2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda uzman (sağlık hizmetleri sınıfı) kadro-

sunda geçirmiş olmak,
3) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,
ç) Şube müdürü (teknik hizmetler sınıfı) kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,
2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda uzman (teknik hizmetler sınıfı) kadro-

sunda geçirmiş olmak,
3) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,
d) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda memur, anbar  memuru, ayniyat memu-

ru, emanet memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, infaz ve koruma memuru, santral memuru,
silah muayene memuru, daktilograf, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför kad-
rolarında geçirmiş olmak,

e) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda destek hizmetleri grubunda sayılanların

dışında bir kadroda geçirmiş olmak,
f) Uzman (sağlık hizmetleri sınıfı) kadrosuna atanabilmek için;
1) Uzmanlık dalı ile ilgili en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,
2) Atama yapılacak uzman kadrosuna ilişkin olarak Kurumda biolog, eczacı, sosyal

hizmet uzmanı, psikolog, pedagog, antropolog, raportör (sağlık hizmetleri sınıfı) kadrolarında
en az üç yıl çalışmış olmak,

g) Uzman (teknik hizmetler sınıfı) kadrosuna atanabilmek için;
1) Uzmanlık dalı ile ilgili en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,
2) Atama yapılacak uzman kadrosuna ilişkin olarak Kurumda mühendis, kimyager, fi-

zikçi, raportör (teknik hizmetler sınıfı) kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak,
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ğ) İhtisas dairesi uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,
2) Atama yapılacak uzmanlık kadrosuna ilişkin olarak Kurumda sağlık hizmetleri veya

teknik hizmetler sınıfı kadrolarında en az üç yıl süre ile çalışmış olmak,
h) Raportör (sağlık hizmetleri sınıfı) kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,
2) Atama yapılacak raportör kadrosuna ilişkin olarak Kurumda biolog, eczacı, sosyal

hizmet uzmanı, psikolog, pedagog, antropolog kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,
ı) Raportör (teknik hizmetleri sınıfı) kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,
2) Atama yapılacak raportör kadrosuna ilişkin olarak Kurumda mühendis, kimyager,

fizikçi kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,
i) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Kurumda en az iki yıl şef, memur, anbar memuru, ayniyat memuru, emanet memuru,

koruma ve güvenlik görevlisi, infaz ve koruma memuru, santral memuru, silah muayene me-
muru, daktilograf, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför unvanlarında çalışmış
olmak,

j) İnfaz ve koruma başmemuru kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Kurumda en az dört yıl infaz ve koruma memuru olarak çalışmış olmak,
k) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 80 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine

sahip olmak, okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak veya okullardan en az bir dönem
bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek,

3) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda destek hizmetleri grubunda sayılan kad-
rolarda geçirmiş olmak,

l) Koruma ve güvenlik görevlisi, infaz ve koruma memuru kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Özel güvenlik hizmetlerine dair mevzuatta belirtilen şartları taşımak,
3) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda destek hizmetleri grubunda sayılan kad-

rolarda geçirmiş olmak,
m) Memur, anbar memuru, ayniyat memuru, emanet memuru, santral memuru, silah

muayene memuru, sekreter kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda destek hizmetleri grubunda sayılan kad-

rolarda geçirmiş olmak,
n) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Daktilograf sertifikası bulunmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 80

saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak, okulların bilgisayar bölümünden mezun
olmak veya okullardan en az bir dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek,

3) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda destek hizmetleri grubunda sayılan kad-
rolarda geçirmiş olmak,
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o) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda destek hizmetleri grubunda sayılan kad-

rolarda geçirmiş olmak,
şartları aranır.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen

atanabilme şartlarını taşımak,
b) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
şartları aranır.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilme şartları aşağıda belir-

tilmiştir.
a) Sosyal hizmet uzmanı, biolog, psikolog, pedagog, antropolog, mühendis, kimyager

ve fizikçi kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü me-

zunu olmak,
c) Laborant kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun

olmak,
ç) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,
d)  Sağlık teknisyeni kadrosuna atanabilmek için;
1) Kadronun görev alanıyla ilgili eğitim ve öğretim yapan ortaöğretim kurumlarının il-

gili bölümlerinden mezun olmak,
e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) Kadronun görev alanıyla ilgili eğitim ve öğretim yapan iki yıllık yüksekokullardan

mezun olmak,
f)  Sağlık Teknikeri kadrosuna atanabilmek için;
1) Kadronun görev alanıyla ilgili eğitim ve öğretim yapan iki yıllık yüksekokullardan

mezun olmak,
gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Görevde yükselme sınavının şekli
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme sınavı; şube müdürü ve bu kadroyla aynı düzey-

deki kadrolara atanabilmek için yazılı ve sözlü sınav şeklinde, diğer kadrolara atanabilmek
için ise sadece yazılı sınav şeklinde yapılır.

Unvan değişikliği sınavının şekli
MADDE 11 – (1)  5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine

tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu
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ihraz etmiş personelin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönet-
melikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yaptırılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki
başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, Başkanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapı-
lacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda,
Başkanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış
olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere sadece Kurum personeli
başvurabilir.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı
sayılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-
van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Duyuru ve başvuru
MADDE 12 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak

kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi, adedi ve başvuruda aranacak şartlar, yazılı sınav
konu başlıkları, başvurunun yapılacağı yer ve son başvurunun yapılacağı tarih yazılı sınavdan
en az kırkbeş gün önce Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğünce Kurumdaki tüm birimlere
yazılı olarak bildirilir.

(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibariyle aranan ni-
telikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için
duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanlar ile Adli Tıp Kurumu kadrolarında bulunmakla birlikte başka kurumlarda
geçici görevli bulunanların sınavlara katılmaları mümkündür.

(4) Aday memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde
olmayanların ve Adli Tıp Kurumunda geçici olarak görevli olsa dahi kurum kadrosunda bu-
lunmayanların sınav başvuruları kabul edilemez.

(5) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda
bulunanların dilekçeleri birimleri aracılığı ile Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğüne iletilir.
Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Şubesi Mü-
dürlüğü tarafından incelenerek aranan şartları taşıyanlar Adli Tıp Kurumu resmi internet site-
sinde ilan edilir.  Başvuruları reddedilenlerin itirazları sınav kurulunca tekrar değerlendirilir
ve kesin sonuç ilgililere tebliğ edilir.

Yazılı sınav
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavları Başkanlık

tarafından yapılabileceği gibi Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim
Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yük-
seköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Görevde yükselme yazılı sınav soruları aşağıdaki konulardan hazırlanır;
a) T.C. Anayasası:
1) Genel esaslar,
2) Temel hak ve ödevler,
3) Devletin temel organları,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik,
c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
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ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,
e) Halkla ilişkiler,
f) Etik davranış ilkeleri,
g) 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görev-

lilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile atanılacak görevin
niteliği ile ilgili diğer konular.

(3) Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar için yapılacak yazılı sınavlara ilişkin ko-
nular ve bu konuların sınavdaki ağırlıkları, atanılacak kadronun gerektirdiği alanlar esas alı-
narak tespit edilir.

(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavları yüz tam puan üzerinden de-
ğerlendirilir ve yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak
personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır. Unvan değişikliğine tabi
kadrolar için ayrıca sözlü sınav yapılmaz.

Sözlü sınav
MADDE 14 – (1) Adli tıp şube müdürü, personel ve eğitim şubesi müdürü, idari ve

mali işler şubesi müdürü, evrak ve arşiv şubesi müdürü ve şube müdürü  kadrolarına görevde
yükselme suretiyle atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere
ilan edilen kadro sayısının beş katı kadar aday sözlü sınava alınır. Puan eşitliklerinde son adayla
aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınavlar yazılı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren on iş günü içeri-
sinde yapılır.

(3) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak Ek-1 görevde yükselme sözlü sınavı değerlendirme formuna göre yüz tam

puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alı-
narak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan
alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması
MADDE 15 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kad-

ro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı adli tıp şube müdürü,
personel ve eğitim şubesi müdürü, idari ve mali işler şubesi müdürü, evrak ve arşiv şubesi mü-
dürü ve şube müdürü  kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik
ortalaması, diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit
edilir ve Adli Tıp Kurumu resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
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b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik vermek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.
(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya po-

zisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar per-
sonel, Kurumca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlene-
bilir.

Sınav kurulu
MADDE 16 – (1) Sınav kurulu, Başkan veya Başkan Yardımcısının başkanlığında; ara-

larında Personel ve Eğitim Şubesi Müdürünün de bulunduğu Başkanlığın teklifi üzerine Ba-
kanlıkça görevlendirilen beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim
hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,
bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkarılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler
görevlendirilir.

(4) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır, çekimser oy kul-
lanılamaz.

(5) Sınav kurulunun tüm sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğün-
ce yürütülür.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 17 – (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının hangi kurum tarafından yapılaca-

ğını ve sınav takvimini belirlemek,
b) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere görevde yükselme veya unvan değişik-

liği yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını
belirlemek,

c) Sözlü sınavı yapmak,
ç) Sınav sonuçlarını ilan etmek,
d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
e) Sınavlara ilişkin diğer işlemleri yürütmek.
Sınavın ertelenmesi ve geçersiz sayılması
MADDE 18 – (1) Yazılı sınav deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav

öncesi çalındığının tespiti halinde sınav kurulunca ertelenebilir.
(2) Aşağıda belirtilen durumlarda adayların sınavları geçersiz sayılır.
a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav ka-

ğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav
kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,
bu durum bir tutanakla saptanarak ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca ilgililer hakkında ka-
nuni işlem yapılır.

(3) Yazılı sınava her ne sebeple olursa olsun giremeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.
Sınav sonuçlarının açıklanması
MADDE 19 – (1) Sınav kurulu yazılı sınav sonuçlarını, Başkanlığa intikal ettiği tarihten

itibaren beş iş günü, sözlü sınav sonuçlarını sınavların tamamlandığı tarihten itibaren onbeş iş
günü içerisinde Adli Tıp Kurumunun resmi internet sitesinden ilan eder.
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Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 20 – (1) Yazılı ve sözlü sınavlara itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itiba-

ren beş iş günü içerisinde dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. İtirazlar sınav kurulunca en geç
on gün içerisinde değerlendirilerek ilgililere bir yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda hatalı so-
rulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 21 – (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların sınavlara ilişkin belgeleri, il-

gililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise dava açma süresinden az olma-
mak üzere müteakip sınava kadar Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğü tarafından saklanır.

Atanma şekli
MADDE 22 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı olarak

atanmaya hak kazanan personelin, sınav sonuçları ve başarı sıralama listelerinin kesinleşmesini
müteakiben yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına
göre atama işlemleri yapılır.

(2) Sınav için duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-
maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya
pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten
itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin du-
yuruya kadar, yedekler arasından belirlenme yapılmış ise başarı sıralamasına göre atama yapı-
labilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan
veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar
ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak
atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.

(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı olan adaylar, sınava
girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça bu unvana denk sayılan diğer unvanlı görevlere
atanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan görev grupları arasın-

daki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydı ile; ilgili personelin

isteği ve atanılacak kadro için aranan nitelik ve özelliklere sahip olmak şartı ile, diğer görevlere
sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara ge-
çişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere,
öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin
isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
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c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ve bu kadrolar arasındaki

geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, ata-

nılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim

şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak

atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(2) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönet-

melik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavları

MADDE 24 – (1) Başkanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapa-

bilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabil-

mesi için gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 25 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Kuruma yapılacak ilk atamalarda bu Yönet-

melik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları ilgili mevzuatları uyarınca

kazananların hakları saklıdır.

Naklen atamalar

MADDE 27 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapılan unvanlardan,

Kurumdaki aynı unvana veya bu unvanla aynı düzeyde olan unvanlara veya alt düzeydeki diğer

unvanlara öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, genel

hükümler çerçevesinde sınavsız naklen atama yapılabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-

kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29 – (1) 14/1/2006 tarihli ve 26049 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adli

Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle

iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönet-

meliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından 4 yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edi-

lirler.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa da-
yanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (d), (m), (ll),
(ss), (yy), (ddd), (hhh), (iii), (ööö), (uuu), (aaaa), (ffff), (jjjj), (zzzz) ve (bbbbb) bentleri  aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, (fff), (ggg) ve (jjj) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve (jjjjj) bendinden
sonra gelmek üzere (kkkkk), (lllll), (mmmmm), (nnnnn), (ooooo) ve (ööööö) bentleri eklen-
miştir.

“a) Acil durum: 28/5/2014 tarihli ve 29013 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Elektrik Şebeke Yönetmeliği, TEİAŞ’ın lisansı ve ilgili mevzuatın diğer hükümleri çerçe-
vesinde, sistem kararlılığı ve emniyeti açısından tehlike arz eden durumları,”

“d) Avans ödeme: Gün öncesi dengeleme ve gün içi piyasası kapsamında bir gün ön-
cesinde ticareti yapılan elektrik enerjisine ilişkin fatura kesilmeksizin yayınlanan avans ödeme
bildirimine istinaden gerçekleştirilen ödemeyi,”

“m) Dağıtım sistemi: Bir dağıtım şirketinin lisansında belirlenmiş dağıtım bölgesinde
işlettiği elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,”

“ll) İkili anlaşma: Gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak,
elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi ol-
mayan ticari anlaşmaları,”

“ss) Kanun: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,”
“yy) Merkezi uzlaştırma bankası: Piyasa katılımcıları arasındaki bu Yönetmelikle be-

lirlenecek olan mali işlemleri yürütmek üzere kullanılan, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Ser-
maye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak kurulan Merkezi uzlaştırma ku-
ruluşu,”

“ddd) Organize toptan elektrik piyasaları: Elektrik enerjisi, kapasitesi veya perakende
alış-satışının gerçekleştirildiği ve piyasa işletim lisansına sahip merkezî bir aracı tüzel kişilik
tarafından organize edilip işletilen gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ile sermaye piyasası
aracı niteliğindeki standardize edilmiş elektrik sözleşmelerinin ve dayanağı elektrik enerjisi
ve/veya kapasitesi olan türev ürünlerin işlem gördüğü ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi tara-
fından işletilen piyasaları ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından organize edilip
işletilen dengeleme güç piyasası ve yan hizmetler piyasası gibi elektrik piyasalarını,”

“hhh) Piyasa İşletmecisi: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,”
“iii) Piyasa katılımcısı: Bu Yönetmelikte tanımlanan lisans sahibi tüzel kişiler için oluş-

turulan farklı kategorileri,”
“ööö) Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha

fazla tüketimi bulunduğu veya iletim sistemine doğrudan bağlı olduğu veya organize sanayi
bölgesi tüzel kişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel
kişiyi,”

“uuu) Sistem işletmecisi: TEİAŞ’ı,”
“aaaa) Talep kontrolü: Üretim kapasitesinin yetersiz olması durumunda talebi düşürmek
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için, Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde TEİAŞ ve kullanıcılar ta-
rafından uygulanan hizmetleri,”

“ffff) Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri  ve tedarik
lisansına sahip şirketleri,”

“jjjj) Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, iletimi veya dağıtımı faaliyeti yürütülen veya yü-
rütülmeye hazır tesis, şebeke veya teçhizatı,”

“zzzz) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi: Üretim ve/veya OSB üretim lisansı sahibi
tüzel kişileri,”

“bbbbb) Yan hizmetler: Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde tanımlanan hizmetleri,”
“kkkkk) EPİAŞ: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,
lllll) Görevli tedarik şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştır-

ması kapsamında kurulan veya son kaynak tedariki yükümlüsü olarak Kurul tarafından yetki-
lendirilen tedarik şirketini,

mmmmm) Gün içi piyasası katılım anlaşması: Piyasa katılımcısının gün içi piyasasına
katılmak için imzaladığı standart anlaşmayı,

nnnnn) Gün içi piyasası: Gün içi piyasası kapı kapanış zamanına kadar elektrik enerjisi
ticaretinin yapıldığı organize toptan elektrik piyasasını,

ooooo) Gün içi piyasasında eşleşme: Gün içi piyasasına sunulan bir alış teklifinin eşit
veya daha iyi fiyatlı bir satış teklifiyle veya bir satış teklifinin eşit veya daha iyi fiyatlı bir alış
teklifiyle tamamen veya kısmen eşleşerek ticari işlemin gerçekleşmesini,

ööööö) Teklif defteri: Gün içi piyasası katılımcılarının kontratlara sundukları en iyi tek-
liflerin listelendiği PYS ekranını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gün ön-
cesi dengeleme” ibaresinden sonra gelmek üzere “, gün içi dengeleme” ibaresi eklenmiş, ikinci
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut fıkralar buna göre teselsül
ettirilmiştir.

“(3) Gün içi dengeleme, piyasa katılımcılarının sözleşme taahhütleri ile üretim ve/veya
tüketim planlarını gün içinde dengelemeleri amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerden oluşur ve
gün içi piyasası aracılığıyla sağlanır.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“Gün içi piyasasına ilişkin genel esaslar
MADDE 7/A – (1) Gün içi piyasası, gün içi piyasası kapı kapanış zamanına kadar, uz-

laştırma dönemi bazında üretim ve tüketim dengesini sağlamak ve/veya elektrik ticareti yapa-
bilmek için aşağıdaki genel esaslar çerçevesinde Piyasa İşletmecisi tarafından yürütülür:

a) Gün içi piyasasına sunulan teklifler gün içi piyasası katılımcıları arasında ayrım gö-
zetilmeksizin değerlendirilir.

b) Gün içi piyasasına ilişkin faaliyetler şeffaflık ve sorumluluk ilkelerine uygun şekilde
yürütülür.

(2) Gün içi piyasası:
a) Piyasa katılımcılarına sözleşme taahhütlerini ve üretim ve/veya tüketim planlarını

dengeleme olanağı sağlama,
b) Enerji dengesizlik miktarlarının azalmasını sağlama,
c) Sistem İşletmecisine gerçek zamanlı dengeleme öncesinde dengelenmiş bir sistem

sağlama,
ç) Piyasa katılımcılarına, ikili anlaşmalarına ve gün öncesi piyasasında yaptıkları tica-

rete ek olarak enerji alım satım fırsatı yaratma
amaçlarına uygun olarak işletilir.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan “Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde” ibareleri “Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde”
olarak, dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Gerçek zamanlı dengeleme, arz ve talebin gerçek zamanlı olarak işletme güvenliği
ve sistem bütünlüğü sağlanacak şekilde; Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde yer alan arz kalitesi
ve işletme koşulları kriterleri doğrultusunda dengelenmesi esasına dayalı olarak yürütülür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gün
öncesi piyasası” ibaresinden sonra gelmek üzere “, gün içi piyasası” ibaresi eklenmiş, aynı fık-
ranın (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Piyasa İşletmecisi, piyasa katılımcılarının dengeleme mekanizmasına katılımlarına
ve dengeden sorumlu tarafların enerji dengesizliklerine bağlı olarak sattıkları ve satın aldıkları
elektrik enerjisinin toptan elektrik piyasası adına uzlaştırma işlemlerini yürütür. 

b) Gün öncesi dengeleme ve dengeleme güç piyasası kapsamında gerçekleştirilen elek-
trik enerjisi alış-satışlarının uzlaştırılmasında uzlaştırma dönemi bazındaki fiyatlar esas alınır.
Bu fiyatlar dengeleme mekanizması kapsamında dengeleme amaçlı gerçekleştirilen elektrik
enerjisi alış-satışlarına ilişkin teklif fiyatları ve marjinal fiyatlandırma prensibi dikkate alınarak
belirlenir. Gün içi piyasasında gerçekleştirilen elektrik enerjisi alış-satışlarının uzlaştırılmasında
ise eşleşme bazındaki fiyatlar esas alınır. Dengeleme mekanizması kapsamında gerçekleştirilen
elektrik enerjisi alış-satışları taraflar arasında bağlayıcı nitelik taşır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Piyasa katılımcıları; 
a) Üretim lisansı sahibi,
b) Tedarik lisansı sahibi,
c) OSB üretim lisansı sahibi,
ç) Dağıtım lisansı sahibi,
d) İletim lisansı sahibi
tüzel kişilerinden oluşur. Piyasa katılımcılarından elektrik enerjisi alan serbest tüketi-

cilerin çekiş birimlerinin kayıtları piyasa katılımcıları adına yapılır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Piyasa

İşletmecisi PMUM’dur.” cümlesi “Piyasa İşletmecisi EPİAŞ’tır.” şeklinde değiştirilmiş, birinci
ve altıncı fıkrasında yer alan “gün öncesi piyasasının” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve
gün içi piyasasının” ibareleri eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Piyasa İşletmecisi, gün öncesi planlama/gün öncesi piyasasının ve gün içi piyasa-
sının işletimine ilişkin aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Söz konusu piyasaların bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
işletilmesi, 

b) Kendi faaliyetleri kapsamındaki organize toptan elektrik piyasalarının kurulması ve
işletimine ilişkin her türlü mevzuatın hazırlanması ve Kurula sunulması, 

c) Söz konusu piyasaların işletimine ilişkin her türlü iç mevzuatın hazırlanması ve ya-
yımlanması,

ç) Söz konusu piyasaların işletimine ilişkin hususlarda uygulamaya yönelik kararların
alınması, yetkili mercilere öneri ve/veya tekliflerde bulunulması, mevzuatla kendisine bırakıl-
mış diğer görevlerin yerine getirilmesi,

d) Söz konusu piyasaların işlemlerinde çıkabilecek uyuşmazlıkların incelenerek sonuç-
landırılması,

e) Organize toptan elektrik piyasalarının etkin gelişimi ve kullanımını destekleyecek
çözümlerin geliştirilmesi için önerilerde bulunulması,
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f) İlgili mevzuatın, organize toptan elektrik piyasalarının etkin işleyişinin sağlanması
çerçevesinde izlenmesi ve gerekli önerilerin geliştirilmesi.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sistem
İşletmecisi MYTM’dir.” cümlesi “Sistem İşletmecisi TEİAŞ’tır.” şeklinde değiştirilmiş, (c) ve
(i) bentlerinde yer alan “Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği” ibareleri “Elektrik Şebeke Yö-
netmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer
alan “perakende satış” ibareleri “tedarik”, üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “25/9/2002
tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yö-
netmeliği” ibaresi “8/5/2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Pi-
yasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği”, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “Elektrik Piyasası
Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği” ibaresi “Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe 18 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
de eklenmiştir.

“Piyasa katılımcılarının gün içi piyasasına kayıtları
MADDE 18/A – (1) Piyasa katılımcısı olan tüm lisans sahibi tüzel kişiler gün içi piya-

sasına katılabilirler. Bir piyasa katılımcısının gün içi piyasasına katılabilmesi için Piyasa İşlet-
mecisine başvuruda bulunarak kayıt işlemlerini tamamlaması esastır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer
alan “perakende satış” ibaresi “tedarik” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “tüketim tesisleri.” ibaresi “tüketim tesisleri veya tüketim tesisleri topluluğu.” şeklinde
değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Biyokütleye dayalı üretim tesisleri.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“c) Üretim veya OSB üretim lisansına sahip piyasa katılımcıları tarafından dağıtım sis-

temine verilen veya dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisi,”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde

yer alan “gün öncesi piyasasına” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve gün içi piyasasına” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Piyasa katılım anlaşması,  gün öncesi piyasası katılım anlaşması ve gün içi piya-
sası katılım anlaşması

MADDE 25 – (1) Katılımcının kayıt dosyasında yer alan tüm bilgi ve belgelerin doğ-
ruluğunu teyit ettiğini, dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüklerini
kabul ve taahhüt ettiğini bildiren ve denge sorumluluğuna ilişkin piyasa katılımcılarının yü-
kümlülüklerini içeren maddelerden oluşan Piyasa Katılım Anlaşması ve gün öncesi piyasasına
katılıma ilişkin yükümlülüklerini içeren Gün Öncesi Piyasası Katılım Anlaşması ve gün içi pi-
yasasına katılıma ilişkin yükümlülüklerini içeren Gün İçi Piyasası Katılım Anlaşması Piyasa
İşletmecisi tarafından hazırlanarak Başkan onayına sunulur.

(2) Tüm piyasa katılımcıları, Piyasa Katılım Anlaşmasını, gün öncesi piyasasına katılan
piyasa katılımcıları ayrıca Gün Öncesi Piyasası Katılım Anlaşmasını ve gün içi piyasası katı-
lımcıları ayrıca Gün İçi Piyasası Katılım Anlaşmasını imzalayarak Piyasa İşletmecisine sunar.”
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MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Üre-
tim, OSB üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu” ibaresi “Üretim veya OSB üretim” ve
ikinci fıkrasında yer alan “Perakende ve toptan satış şirketi” ibaresi “Tedarik” olarak değişti-
rilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Piyasa katılımcıları, tüzel kişilik kayıt sürecinin tamamlanması için başlangıç te-
minatlarını sunar. Başlangıç teminatını sunmayan piyasa katılımcısının kayıt başvurusu işleme
konmaz.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “toptan
satış” ibaresi “tedarik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yü-
rürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen devir işlemlerine ilişkin
olarak uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi Özelleştirme İdaresi Başkanlığının belirtmiş olduğu
devir tarihi esas alınarak ön kayıt yapılır. Ön kaydı yapılan uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biri-
mine ilişkin lisans veya lisansa ilişkin Kurum yazısı ve bağlantı anlaşmasına ilişkin TEİAŞ
veya dağıtım şirketi yazısı bir ay içerisinde Piyasa İşletmecisine sunulur.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında
yer alan “perakende satış” ibareleri “tedarik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 30 ve 30/A maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
30/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 30/B maddesi eklenmiştir.

“MADDE 30 – (1) Uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerinin kayıt edilmesi sırasında,
söz konusu birime ilişkin uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonu içerisinde yer
alan sayaçlar kayıt altına alınır.

(2) Piyasa İşletmecisi, serbest tüketici sayaçları hariç olmak üzere, uzlaştırmaya esas
veriş-çekiş birimi konfigürasyonu içerisinde yer alan sayaçların karşılıklı kayıt altına alınması
için piyasa katılımcısına ve TEİAŞ’ın ilgili diğer birimleri ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel
kişiye bildirimde bulunur.

(3) Bildirimde yer alan tarihe kadar TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi yet-
kilisi ve hazır bulunması halinde piyasa katılımcısının yetkilisi tarafından, ilk endeks tespit
protokolleri düzenlenir.

(4) Düzenlenen ölçüm sistemlerinin ilk endeks tespit protokolü hazır bulunması halinde
piyasa katılımcısı yetkilisi ve TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi yetkilisi tarafından
imza altına alınır. Taraflarca ilk endeks tespit protokolünün imzalanması ile sayaçlar kayıt altına
alınmış olur. 

(5) İlgili mevzuata uygun olmayan sayaçlar TEİAŞ veya ilgili dağıtım lisansı sahibi tü-
zel kişi tarafından ilgili ay içerisinde mevzuata uygun hale getirilir. Sayaçların mevzuata uygun
olmaması serbest tüketicilerin tedarikçi seçme hakkını kullanmasına engel teşkil etmez.

(6) TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, kayıp katsayıları hesaplama me-
todolojisine ilişkin usul ve esasları ve 80 inci maddede belirtilen kriterleri dikkate alarak trans-
formatör kaybı ve/veya hat kaybı uygulanıp uygulanmayacağını tespit eder. Transformatör
ve/veya hat kaybı uygulanması gereken durumlarda transformatöre ve/veya hatta ait ilgili Kurul
kararı ile belirlenen transformatör ve hat kayıp katsayısı formülüne ilişkin karakteristik bilgiler
TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından tek hat şemasına işlenir.

(7) Devreye alınacak yeni üretim tesislerinin ve/veya yeni ünitelerin iletim sistemine
bağlantısının gerçekleştirilip ilk kez enerjilendirilmesi öncesinde gerçekleştirilen tesis geçici
kabulü sonucunda geçici kabul heyeti tarafından hazırlanan sayaç tespit tutanağı, ilk endeks
tespit protokolü olarak kabul edilir.
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(8) Başka bir uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonu içerisinde de yer alan
ve önceden kayıt altına alınmış sayaçlar bilgilerinde gerekli güncellemelerin yapılması suretiyle
yeniden kayıt altına alınır.

(9) Bu madde kapsamında kaydı gerçekleştirilen ölçüm noktalarında yer alan ve ilk
defa enerji kullanacak tüketicilerin tedarikçisi olmak isteyen ilgili piyasa katılımcıları en geç
ilk endeks tespit tutanağının düzenlenmesinden önceki iş günü saat 17:00’a kadar PYS aracılığı
ile başvuruda bulunur ve Enerji Alım-Satım Bildirim Formunu imzalamış olduğunu PYS üze-
rinden beyan eder. İlgili sayaçlar söz konusu tedarikçi adına ilk endeks tespit tutanağı tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere kaydedilir.

MADDE 30/A – (1) Kurulca onaylanmış perakende satış tarifeleri kapsamında pera-
kende satış sözleşmesi ile görevli tedarik şirketinden enerji alan bir serbest tüketiciye ait çekiş
birimine perakende satış anlaşması kapsamında kurulca onaylanmış perakende satış tarifeleri
dışında ikili anlaşma ile elektrik enerjisi tedarik etmek isteyen bir piyasa katılımcısının, enerji
alacak söz konusu tüketiciye ait uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerine ilişkin sayaç kaydı,
uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi kaydı ve portföylerine ekleme ile ilgili talepte bulunması
durumunda;

a) Yeni tedarikçi olmak isteyen piyasa katılımcısı ve/veya bölgesinde bulunan serbest
tüketiciye perakende satış anlaşması kapsamında kurulca onaylanmış perakende satış tarifeleri
dışında, ikili anlaşma ile enerji satmak isteyen görevli tedarik şirketi, içinde bulunulan ayın en
geç altıncı gününden önceki son iş günü saat 24:00’a kadar uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi
ve sayaçlara ilişkin bilgi girişlerini PYS üzerinden yaparak, ilgili serbest tüketici ile serbest
tüketicilere satışlar için Enerji Alım-Satım Bildirim Formunu imzalamış olduğunu PYS üze-
rinden beyan eder. Yeni tedarikçi tarafından yapılan bilgi girişleri, serbest tüketicinin mevcut
tedarikçisine ve ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye, PYS aracılığıyla başvuru süresinin
dolmasını takiben duyurulur.

b) İçinde bulunulan ayın en geç yirmidördüncü gününden önceki son iş günü saat
24:00’a kadar kayıt edilecek uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerine ait ölçüm ve bağlantı
noktalarını gösteren ve PYS üzerinde elektronik olarak yer alan ve ilgili uzlaştırmaya esas ve-
riş-çekiş birimi için uygun olan tek hat şemasına göre kayıp değerleri ile diğer parametreler,
ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi veya TEİAŞ tarafından PYS aracılığıyla girilir ve bu du-
rum yeni tedarikçi olmak isteyen piyasa katılımcısına PYS aracılığıyla bildirilir.

(2) İkili anlaşmalar kapsamında bir tedarikçiden enerji temin etmekte olan bir serbest
tüketicinin tedarikçi değiştirmesi durumunda;

a) Serbest tüketicinin yeni tedarikçisi olmak isteyen ilgili piyasa katılımcısı, portföy
değişikliği ile ilgili talebini, içinde bulunulan ayın en geç onuncu gününden önceki son iş günü
saat 24:00’a kadar bilgi girişlerini PYS üzerinden yaparak, ilgili serbest tüketici ile serbest tü-
keticilere satışlar için Enerji Alım-Satım Bildirim Formunu imzalamış olduğunu PYS üzerinden
beyan eder. Yeni tedarikçi tarafından yapılan bilgi girişleri, serbest tüketicinin mevcut tedarik-
çisine, PYS aracılığıyla başvuru süresinin dolmasını takiben duyurulur.

(3) Bir piyasa katılımcısının, bir serbest tüketiciye ait çekiş birimini portföyünden çı-
kartmasını talep etmesi durumunda serbest tüketicinin mevcut tedarikçisi niteliğinde olan pi-
yasa katılımcısı, içinde bulunulan ayın en geç altıncı gününden önceki son iş günü saat 17:00’a
kadar, Piyasa İşletmecisine PYS aracılığıyla başvuruda bulunur ve serbest tüketicinin mevcut
tedarikçisi olan piyasa katılımcısının portföyünden, serbest tüketiciyi çıkarma işlemi gerçek-
leşir. Piyasa katılımcısı, Piyasa İşletmecisine yapacağı bu başvurudan önce ilgili tüketiciyi
yazılı olarak bilgilendirir.
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(4) Piyasa katılımcısının temerrüde düşmesi veya bu Yönetmelikte belirtilen süre içe-
risinde toplam teminat değişim oranına ilişkin yükümlülüklerini karşılamaması nedeni ile port-
föyünden çıkarılan serbest tüketicinin yeni tedarikçisi olmak isteyen bir piyasa katılımcısının,
ilgili serbest tüketiciye enerji tedariği yapacağını, serbest tüketicilere portföyden çıkarılma bil-
diriminin yapıldığı ayın yirmidördüncü gününden önceki son iş günü saat 24:00’a kadar, serbest
tüketicilere satışlar için Enerji Alım-Satım Bildirim Formu ile Piyasa İşletmecisine bildirmesi
durumunda, ilgili kayıt güncelleme işlemleri Piyasa İşletmecisi tarafından PYS aracılığıyla
gerçekleştirilir.

(5) Piyasa İşletmecisi, portföyden çıkarılan, portföyü değiştirilen ve yeni kaydedilen
kesinleşmemiş sayaçlar listesini PYS aracılığıyla ilgili dağıtım şirketi, TEİAŞ ve ilgili piyasa
katılımcısına duyurur.

(6) Yayınlanan sayaç listesine ilişkin itiraz başvuruları, duyurunun yayınlanmasını takip
eden iki iş günü içerisinde yapılır. İtiraz başvuruları, serbest tüketicinin mevcut tedarikçisi ni-
teliğindeki piyasa katılımcısına, ilgili dağıtım şirketine, görevli tedarik şirketine veya TEİAŞ’a
yapılır ve itiraz başvurularına ilişkin değerlendirme ilgili tarafça, itirazın yapılmasını takip
eden iki iş günü içerisinde sonuçlandırılarak, Piyasa İşletmecisine PYS aracılığıyla bildirilir.
Piyasa İşletmecisi, yapılan itiraz başvuruları neticesinde kesinleşen sayaç listesini PYS aracı-
lığıyla ilgili dağıtım şirketi, TEİAŞ ve ilgili piyasa katılımcısına duyurur.

(7) İçinde bulunulan ayın son günü saat 24:00’a ilişkin sayaç değerlerinin okunması
ile sayaçların kayıt altına alınması için piyasa katılımcısının yetkilisi ve TEİAŞ ve/veya dağıtım
lisansı sahibi tüzel kişi yetkilisi tarafından ilk endeks tespit protokolleri düzenlenir.

(8) İçinde bulunulan ayın son günü saat 24:00’a ilişkin yapılan sayaç okumaları mevcut
tedarikçi için son okuma, yeni tedarikçi için ilk okuma olarak kabul edilir ve söz konusu uz-
laştırmaya esas veriş çekiş birimleri mevcut tedarikçinin portföyünden çıkarılır.

(9) Serbest tüketicinin kullanım yerinin devredilmesi, tahliye edilmesi veya taşınması
durumunda, serbest tüketicinin mevcut tedarikçinin portföyünden çıkarılması işlemi mevcut te-
darikçinin talebi üzerine Piyasa İşletmecisi tarafından gerçekleştirilir ve PYS aracılığı ile bilgi-
lendirilen TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından devir, taşınma veya tahliye
tarihinde sayaç okuması yapılır. Yapılan sayaç okumaları, son okuma olarak kabul edilir. Devir,
taşınma veya tahliye işleminin mevcut tedarikçi tarafından Piyasa İşletmecisine bildirilmemesi
ancak TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi yetkilisi tarafından tespit edilmesi halinde
tespitin yapıldığı tarihte sayaç okuması yapılır ve bu okuma, son okuma olarak kabul edilir. Ser-
best tüketicinin, mevcut tedarikçisinin portföyünden çıkarılması işlemi TEİAŞ veya ilgili dağıtım
lisansı sahibi tüzel kişi tarafından PYS üzerinden başlatılır ve mevcut tedarikçi tarafından PYS
aracılığıyla beş iş günü içerisinde reddedilmediği takdirde onaylanmış sayılır. Mevcut tedarikçi
ilgili işlemi sadece devir, taşınma veya tahliye işleminin gerçekleşmediği veya tüketim noktasını
devralan yeni kişi ile ikili anlaşması olduğu gerekçesi ile reddedebilir.

(10) Serbest tüketicinin tüzel kişiliğinde değişiklik olması ve ilgili serbest tüketicinin
mevcut tedarikçisi niteliğindeki piyasa katılımcısının, söz konusu serbest tüketiciye enerji te-
dariğine devam edeceğini Piyasa İşletmecisine resmi yazı, tüzel kişilik değişikliğine ilişkin ti-
caret sicil gazetesi fotokopisi ve serbest tüketicilere satışlar için Enerji Alım-Satım Bildirim
Formu ile bildirmesi durumunda, mevcut tedarikçisi niteliğindeki piyasa katılımcısı tarafından
ilgili serbest tüketiciye enerji tedariğine devam edilir ve ilgili kayıt güncelleme işlemleri Piyasa
İşletmecisi tarafından PYS aracılığıyla gerçekleştirilir.

(11) Bir serbest tüketiciye ait çekiş birimlerine elektrik enerjisi tedarik eden bir piyasa
katılımcısının, uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerini ve/veya ilgili serbest tüketici sayaçlarını
portföylerine ekleme ve portföyden çıkarmaya ilişkin taleplerinden vazgeçmesi durumunda,
ilgili piyasa katılımcısı içinde bulunulan ayın en geç yirmidördüncü gününden önceki son iş
günü saat 17:00’a kadar, bu talebini Piyasa İşletmecisine ilgili serbest tüketici ile mutabakat
sağlandığını belgeleyen İkili Anlaşma İptal Bildirim Formu ile bildirir. Bu durum, serbest tü-
keticinin mevcut tedarikçisine aynı gün içerisinde PYS aracılığıyla bildirilir.
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(12) Gerekmesi halinde, Piyasa İşletmecisi,  serbest tüketicinin yeni tedarikçisi olmak
isteyen ilgili piyasa katılımcısından ikili anlaşmasını ve/veya serbest tüketicilere satışlar için
Enerji Alım-Satım Bildirim Formunu, kendisine elden teslim etmesini talep edebilir.

(13) Piyasa katılımcılarının bu madde kapsamında belirtilen kayıt süreçleri esnasında;
a) Serbest tüketicinin portföylerinden çıkışını ve yeni tedarikçisinin portföyüne geçişini

mevzuat hükümlerine aykırı olarak engellediğinin tespiti halinde PYS üzerinden gerekli dü-
zeltme yapılır ve ilgili piyasa katılımcısına Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yaptırım uygu-
lanır.

b) Serbest tüketiciyle ikili anlaşma yapmadan veya Enerji Alım-Satım Bildirim Formu
imzalanmadan serbest tüketici sayaç kaydı için başvurduğunun tespiti halinde tespitin yapıldığı
tarihi takip eden ayın ilk gününden geçerli olmak üzere ilgili serbest tüketicinin kaydı piyasa
katılımcısının portföyünden çıkarılır ve bir önceki tedarikçisinin talebi varsa onun, yoksa gö-
revli tedarik şirketinin portföyüne kaydedilir. İhlali tespit edilen piyasa katılımcısı Piyasa İş-
letmecisi tarafından Kuruma raporlanır. Söz konusu piyasa katılımcısı Kurul Kararı ile üç ay
süreyle ikili anlaşmalar kapsamında yeni tüketici kaydedemez ve bu piyasa katılımcısına Ka-
nunun 16 ncı maddesi uyarınca yaptırım uygulanır. Bu serbest tüketici ile ilgili olarak geçmişe
dönük düzeltme yapılmaz.

(14) Bir tedarikçinin teminata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle,
portföyünde yer alan serbest tüketicilerin ilgili katılımcının portföyünden çıkarılması duru-
munda, portföyden çıkarılan serbest tüketicilerin listesi PYS’de yayımlanır ve ilgili görevli te-
darik şirketine bilgi verilir.

(15) Bir serbest tüketicinin birden fazla tedarikçi tarafından PYS üzerinden talep edil-
mesi halinde, Piyasa İşletmecisi tarafından gerekli kontroller yapılarak geçerli ikili anlaşma
veya Enerji Alım-Satım Bildirim Formu sunan tedarikçinin portföyüne geçiş sağlanır. Bu bel-
geyi ibraz edemeyen tedarikçiler için ondördüncü fıkra hükümleri uygulanır. Her iki tedarik-
çinin de geçerli ikili anlaşma sunması halinde kayıtlar onaylanmaz ve serbest tüketici mevcut
tedarikçisinden enerji almaya devam eder. Ancak mevcut tedarikçisinin de söz konusu serbest
tüketiciye ilişkin portföyden çıkarma talebi olması halinde tüketici görevli tedarik şirketinin
portföyüne kaydedilir. 

Serbest tüketici veri tabanı
MADDE 30/B – (1) Serbest tüketicilere ilişkin uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerine

ait tedarikçi değiştirme süreçlerinde kullanılmak üzere TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel
kişiler hizmet sundukları ve sayaçlarını okumakla yükümlü oldukları serbest tüketicilerin aşa-
ğıda yer alan bilgilerini PYS üzerinde tanımlanacak veri tabanına eklemek ve güncel tutmakla
yükümlüdür:

a) Serbest tüketicinin adı veya unvanı,
b) Tüketim noktasının PYS’ye kayıt için gerekli kayıt kodu,
c) Tüketim noktasının içerisinde bulunduğu il ve ilçe bilgisi,
ç) Tüketim noktasının açık adresi.
(2) Piyasa İşletmecisi ilgili veri tabanına tedarikçilerin erişimini sağlamakla yükümlü-

dür. Bu madde kapsamında edinilen bilgiler lisansta belirtilen faaliyetler dışında kullanılamaz
ve ticarete konu edilemez.

(3) TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler birinci fıkranın (b) bendinde yer alan
kayıt kodunun nasıl oluşturulduğuna ilişkin açıklamayı PYS üzerinde serbest tüketici kayıt ek-
ranında yayımlar.

(4) PYS, 30/A maddesi kapsamındaki kayıt girişleri sırasında yeni tedarikçi olmak is-
teyen piyasa katılımcısının sayaç kaydı için giriş yaptığı kodun birinci fıkranın (b) bendi çer-
çevesinde oluşturulan veri tabanında olup olmadığını kontrol eder. Veri tabanında yer alan kod-
larla eşleşmeyen girişlere izin verilmez. 
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(5) TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin veri tabanına ilişkin yükümlülüklerini
yerine getirmemesi nedeni ile serbest tüketicinin yeni tedarikçisinin portföyüne geçişinin en-
gellendiğinin tespiti halinde PYS üzerinden gerekli düzeltme yapılır ve Kanunun 16 ncı mad-
desi uyarınca yaptırım uygulanır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(4) Piyasa katılımcısının serbest tüketici niteliği taşıyan bir tüketim birimini veya tü-
ketim birimleri topluluğunu dengeleme birimi olarak kayıt ettirecek olması durumunda, ilgili
tüketim birimlerine sahip veya temsile yetkili kişinin, tüketim tesisini ilgili piyasa katılımcısı
adına dengeleme birimi olarak kayıt ettirmesi konusunda onay verdiğini bildirir belge, ilgili
piyasa katılımcısı tarafından Piyasa İşletmecisine elden teslim edilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Piyasa katılımcılarının gün içi piyasasına katılımlarına ilişkin işlemler
MADDE 32/A – (1) Tüzel kişilik kaydını ve başvuru yaptığı an itibariyle kendisi ile

ilişkili tüm uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerine ilişkin kayıtlarını tamamlamış olan piyasa
katılımcıları gün içi piyasasına kayıt işlemlerini gerçekleştirmek üzere Piyasa İşletmecisine
başvuruda bulunabilirler.

(2) Gün içi piyasasına katılıma ilişkin başvuru öncelikle PYS üzerinden gerçekleştirilir.
Gerekli görülmesi halinde Piyasa İşletmecisi tarafından ilan edilecek bilgi ve belgeler bildirilen
formatta Piyasa İşletmecisine sunulur.

(3) Gün içi piyasasına katılacak olan piyasa katılımcılarının, gün içi piyasasına ilişkin
piyasa katılımcılarının yükümlülüklerini de içeren Gün İçi Piyasası Katılım Anlaşmasını im-
zalamaları esastır. Gün İçi Piyasası Katılım Anlaşmasının ilgili piyasa katılımcısı tarafından
imzalanması ile ilgili piyasa katılımcısının gün içi piyasasına katılımına ilişkin kayıt işlemleri
tamamlanmış olur.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “pe-
rakende satış” ibaresi “tedarik”, “yirmiüçüncü” ibaresi “yirmidördüncü”, “17:00’ye” ibaresi
“24:00’a” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Elektrik
Piyasası Şebeke Yönetmeliği” ibaresi “Elektrik Şebeke Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) Gün öncesi piyasasına saatlik alış-satış teklifi sunmak üzere kullanılacak olan as-
gari ve azami fiyat limitleri, Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe giren “Gün Öncesi Piya-
sasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine
İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca Piyasa İşletmecisi tarafından belirlenerek PYS aracılığıyla
piyasa katılımcılarına duyurulur. Gün öncesi piyasasına sunulan tüm saatlik alış-satış teklifle-
rine ilişkin fiyatlar, fiyat limitlerini içerecek şekilde sunulur.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) PYS aracılığıyla bildirilen her bir gün öncesi piyasası teklifi Piyasa İşletmecisi ta-
rafından gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcıları ya da Piyasa İşletmecisi tarafından
belirlenen; her bir piyasa katılımcısı tarafından gün öncesi piyasasına teklif edilebilecek toplam
alış ya da satış miktarı sınırlarının aşılıp aşılmadığının tespit edilmesi amacıyla kontrol edilir.
Belirtilen kriterleri sağlayan teklifler Piyasa İşletmecisi tarafından teyit edilirler. Teyit edilen
gün öncesi piyasası teklifleri geçerlilik kazanır. Belirtilen kriterleri sağlamayan teklifler Piyasa
İşletmecisi tarafından gerekçesi belirtilerek reddedilir ve gün öncesi piyasası faaliyetleri kap-
samında dikkate alınmaz. Bu şekilde Piyasa İşletmecisi tarafından reddedilen bir gün öncesi
piyasası teklifi ilgili piyasa katılımcısı tarafından teklif bildirim süresi içerisinde, belirtilen kri-
terleri sağlayacak şekilde düzeltilerek yeniden bildirilebilir.”
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MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin başlığı “Gün öncesi piyasası kap-
samında PYS arıza prosedürleri” ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “piyasa faali-
yetlerinin” ibaresi “gün öncesi piyasası faaliyetlerinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü kısmına 66 ncı maddeden sonra gelmek
üzere aşağıdaki üçüncü bölüm eklenmiştir.

“ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gün İçi Piyasası

Gün içi piyasasının işleyişine ilişkin genel esaslar
MADDE 66/A – (1) Gün içi piyasasına ilişkin işlemler aşağıdaki genel esaslar çerçe-

vesinde yürütülür:
a) Gün içi piyasası işlemleri saatlik bazda gerçekleştirilir. Gün içi piyasası günü

00:00’da başlayıp ertesi gün 00:00’da sona erer.
b) Gün içi piyasasında eşleşen teklifler piyasa katılımcısı için ilgili zaman dilimi bo-

yunca sabit seviyeli fiziksel elektrik arzı veya talebi yükümlülüğü doğurur.
c) Gün içi piyasasında dikkate alınan her bir teklifte Piyasa İşletmecisi ilgili piyasa ka-

tılımcısına taraftır.
ç) Gün içi piyasasına kontrat bazlı sunulan her bir teklif, belli bir teklif bölgesi, belli

bir gün ve o gün içindeki belli bir zaman dilimi için geçerlidir.
d) Gün içi piyasasındaki işlemler gün içi piyasası kapı kapanış zamanına kadar herhangi

bir anda gerçekleşebilir.
e) Gün içi piyasasında eşleşmeler, tekliflerin teklif defterinde yer aldıktan hemen sonra

eşleşebileceği ve ticari işlemin gerçekleşebileceği sürekli ticaret yöntemi ile gerçekleşir.
f) Gün içi piyasası kapı kapanış zamanı fiziksel teslimatın iki saat öncesidir. Piyasa İş-

letmecisi, en az bir ay öncesinden piyasa katılımcılarına ve Kuruma bildirmek koşuluyla gün
içi piyasası kapı kapanış zamanını değiştirebilir.

Gün içi piyasası süreci
MADDE 66/B – (1) Gün içi piyasası sürekli olarak işletilir ve süreç aşağıda belirtilen

adımlardan meydana gelir:
a) Birden fazla teklif bölgesinin bulunması durumunda, gün öncesi piyasasında kulla-

nılmamış ve gün içi piyasasında kullanılabilecek teklif bölgeleri arası iletim kapasitesi sistemde
değerlendirilir.

b) Gün içi piyasası katılımcıları, bir sonraki gün için gün içi piyasası tekliflerini her
gün saat 18:00’dan başlayarak gün içi piyasası kapı kapanış zamanına kadar PYS aracılığıyla
Piyasa İşletmecisine bildirir.

c) Gün içi piyasası teklifleri, eşleşmediği sürece ilgili piyasa katılımcısı tarafından ilgili
kontratın geçerlik süresi dolana kadar güncellenebilir, iptal edilebilir veya askıya alınabilir.
PYS, zaman bilgisini dikkate alarak teklife ilişkin yapılan son güncellemeyi esas alır.

ç) İlgili kontrat için sunulan satış teklifleri artan fiyata, alış teklifleri azalan fiyata göre
PYS tarafından sıralanır. Aynı tipte ve aynı fiyata sahip tekliflerin olması durumunda, teklifler
önce sunulma durumuna göre sıralanır.

d) Piyasa katılımcıları; teklif defterinde, alış veya satış yönünde, bir kontrata ilişkin en
iyi fiyatlı tekliflerin toplam miktarını görebilir. Ayrıca aynı ekranda diğer tüm teklifler katı-
lımcıları tarafından görülebilir.

e) Gün içi piyasası katılımcıları, tekliflerin eşleşmesini takiben kendilerine bildirilen
ticari işlem onaylarını kontrol ederek 66/H maddesi uyarınca itirazlarını Piyasa İşletmecisine
bildirir.

Gün içi piyasası teklifleri
MADDE 66/C – (1) Gün içi piyasasına saatlik veya blok kontratlar için teklif sunula-

bilir. Saatlik kontratlar için sunulan teklifler bölünebilir, blok kontratlar için sunulan teklifler
ise bölünemez.
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(2) Piyasa İşletmecisi, gün içi piyasası için yeni teklif tipleri tanımlayabilir.
(3) Gün içi piyasası teklifleri farklı kontratlar için değişiklik gösterebilen miktar ve

fiyat bilgilerinden meydana gelir. Tekliflerde fiyatlar için virgülden sonra iki haneli TL/MWh,
miktarlar için kontrat adeti kullanılır. Daha iyi fiyat, satış tekliflerinde daha düşük fiyatı, alış
tekliflerinde ise daha yüksek fiyatı ifade eder.

(4) Kontratlara verilen teklifler en az aşağıdaki bilgileri içerir:
a) Piyasa katılımcısının adı ve gün içi piyasasına katılım kodu,
b) Teklifin geçerli olduğu gün,
c) Teklifin geçerli olduğu zaman dilimini tanımlayan kontrat,
ç) Teklifin geçerli olduğu teklif bölgesi,
d) Teklif tipi,
e) Teklifin yönü (alış veya satış),
f) Fiyat ve miktar bilgisi,
g) Teklifin geçerlik süresi,
ğ) Piyasa İşletmecisi tarafından istenecek ve PYS aracılığı ile piyasa katılımcılarına

duyurulacak diğer bilgiler.
(5) Katılımcılar, teklife ilişkin olarak bitiş zamanı belirleyebilir, tamamını eşle veya

yok et seçeneğini ya da olanı eşle ve yok et seçeneğini kullanabilir. Tamamını eşle veya yok et
seçeneğinin kullanılması durumunda teklif, teklif defterinde yer almadan, sunulduğu anda ta-
mamen eşleşir veya yok edilir. Olanı eşle ve yok et seçeneğinin kullanılması durumunda teklif,
teklif defterinde yer almadan, sunulduğu anda uygun olan mevcut tekliflerle eşleşir ve yok edi-
lir. Katılımcıların, teklife ilişkin olarak bitiş zamanı belirlememesi, tamamını eşle veya yok et
seçeneğini ya da olanı eşle ve yok et seçeneğini kullanmaması durumunda, teklifler ilgili kont-
ratın kapı kapanış zamanına kadar geçerli olur.

(6) Gün içi piyasası teklifleri için fiyat alt limiti 0 TL/MWh’tir. 
Saatlik tekliflerin yapısı ve içeriği
MADDE 66/Ç – (1) Gün içi piyasası katılımcıları, geçerli olan saatlik kontratlar için

tekliflerini, PYS aracılığıyla Piyasa İşletmecisine bildirir.
(2) Saatlik teklifler tamamen veya kısmen eşleşebilir.
(3) Saatlik alış teklifindeki fiyat, piyasa katılımcısının teklifte belirttiği miktarı aşma-

yacak miktardaki elektrik enerjisini satın almak için teklif ettiği maksimum fiyattır.
(4) Saatlik satış teklifindeki fiyat, piyasa katılımcısının teklifte belirttiği miktarı aşma-

yacak miktardaki elektrik enerjisini satmak için teklif ettiği minimum fiyattır.
Blok tekliflerinin yapısı ve içeriği
MADDE 66/D – (1) Gün içi piyasası katılımcıları, bir saati veya birden fazla ardışık

saati kapsayan geçerli blok kontratlar için tekliflerini, PYS aracılığıyla Piyasa İşletmecisine
bildirir.

(2) Blok alış teklifindeki fiyat, piyasa katılımcısının teklifte belirttiği miktardaki elektrik
enerjisini satın almak için teklif ettiği maksimum fiyattır.

(3) Blok satış teklifindeki fiyat, piyasa katılımcısının teklifte belirttiği miktardaki elek-
trik enerjisini satmak için teklif ettiği minimum fiyattır.

(4) Gün içi piyasası katılımcıları, bir günün aynı veya farklı zaman dilimlerini kapsayan
birden fazla blok kontrat için teklif verebilir, PYS aracılığıyla en az bir saatlik zaman dilimini
kapsayacak şekilde kendi blok kontratlarını tanımlayabilir.

(5) Bir blok kontrata sunulan teklif kapsadığı zaman dilimi için ya tamamen eşleşir ya
da hiç eşleşmez.
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Gün içi piyasası tekliflerinin bildirilmesi
MADDE 66/E – (1) Gün içi piyasası katılımcıları, herhangi bir güne ilişkin tekliflerini,

bir önceki gün saat 18:00’da başlayarak ilgili kontratın geçerlik süresi sona erene kadar PYS
aracılığıyla Piyasa İşletmecisine bildirir.

(2) Gün içi piyasası tekliflerinin bildirimi, tekliflerin PYS’ye kaydının tamamlanması
ile gerçekleştirilir. Tekliflerin PYS’ye kaydının tamamlanması asgari olarak teklife bir kayıt
numarası verilmesi ve teklifin PYS’ye giriliş zamanının saat, dakika, saniye olarak kaydedil-
mesi suretiyle gerçekleştirilir. PYS’ye kaydı tamamlanan gün içi piyasası teklifleri, gün içi pi-
yasası katılımcıları tarafından PYS aracılığıyla görülebilir.

(3) PYS’ye kaydı tamamlanan bir gün içi piyasası teklifi; eşleşmediği, yeni bir teklifle
değiştirilmediği, iptal edilmediği veya askıya alınmadığı takdirde ilgili kontratın geçerli olduğu
süre boyunca aktiftir.

Gün içi piyasasında tekliflerin eşleşmesi ve ticari işlem onayı
MADDE 66/F – (1) Piyasa katılımcılarının tüm teklif bölgeleri için gün içi piyasasına

sundukları tekliflerin aktif olarak kaydedilmesini takiben ilgili teklif bölgesinde;
a) Aynı saatlik kontrat için eşit veya daha iyi fiyata sahip saatlik karşı tekliflerin olması

durumunda:
1) Karşı teklif eşit miktarda ise tamamen eşleşme,
2) Karşı teklif eşit miktarlı değil ise eşleşme miktarı en düşük miktarlı teklifin miktarına

eşit olacak şekilde kısmen eşleşme,
b) Aynı blok kontrat için eşit miktarlı ve eşit veya daha iyi fiyata sahip karşı tekliflerin

olması durumunda tamamen eşleşme gerçekleştirilir. Gerçekleşen işlemin fiyatı, teklif defterine
önce girilen teklifin fiyatıdır.

(2) Saatlik kontratlar ile blok kontratlar ayrı teklif defterlerinde tutulur ve blok kont-
ratlara sunulan teklifler, saatlik kontratlara sunulan tekliflerle eşleşmez.

(3) Eşleşen teklifler en iyi fiyatlı teklif sırasından çıkarılır ve Piyasa İşletmecisi, ilgili
piyasa katılımcılarına ticari işlem onaylarını PYS üzerinden bildirir. Kısmen eşleşme olması
durumunda, eşleşmemiş kalan miktar, teklif geçerli olduğu sürece teklif defterindeki yerini ko-
rur ve sonrasında eşleşme imkanı bulabilir.

(4) Piyasa katılımcıları, ticari işlem onayının gerçekleşmesinden sonra PYS üzerinden
eşleşme işlemlerini eşleşmenin karşı taraflarına ilişkin bilgi olmaksızın görebilir. Ticari işlem
onayı en az şu bilgileri içerir:

a) Teklifin geçerli olduğu gün,
b) Teklifin geçerli olduğu zaman dilimi,
c) Teklifin geçerli olduğu teklif bölgesi,
ç) Piyasa katılımcısı tarafından alınıp satılan miktarlar,
d) Fiyat.
Gün içi piyasası kapsamında PYS arıza ve bakım prosedürleri
MADDE 66/G – (1) Piyasa İşletmecisinin piyasa faaliyetlerinin yürütülmesinde kul-

landığı bilgisayar, yazılım veya diğer teknolojik altyapılarda işlemlerin sağlıklı bir şekilde sür-
dürülmesini engelleyecek nitelikte problemler oluşması, PYS’de bakım yapılması veya Piyasa
İşletmecisinin kullandığı iletişim hatlarının kesilmesi durumunda PYS arıza ve bakım prose-
dürleri uygulanır.

(2) Piyasa İşletmecisi; PYS’nin arızalanması, PYS’de bakım yapılması veya bu Yönet-
melik hükümleri doğrultusunda tamamlaması gereken süreçleri belirlenmiş olan sürede tamam-
layamayacağının ortaya çıkması durumunda süreçlerin tamamlanabilmesi için yeni süreler be-
lirler. PYS arıza prosedürlerinin sona erme zamanı Piyasa İşletmecisi tarafından gün içi piyasası
katılımcılarına duyurulur. PYS bakım zamanları başlama ve sona erme zamanı Piyasa İşlet-
mecisi tarafından gün içi piyasası katılımcılarına duyurulur.
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(3) Piyasa İşletmecisi ve her bir gün içi piyasası katılımcısı, PYS arıza veya bakım pro-
sedürlerinin geçerli olduğu durumlarda derhal ulaşılabilecek en az bir kişi belirler ve bu kişinin
iletişim bilgilerini birbirine sağlar. 

(4) Sistem İşletmecisi PYS’nin arızalanmaması için gerekli önlemleri almakla yüküm-
lüdür. PYS arıza prosedürlerinin yürütülmesi sonucunda ortaya çıkan ilave maliyetlerden ve
zararlardan Piyasa İşletmecisi sorumlu tutulamaz.

Gün içi piyasası kapsamındaki bildirimler
MADDE 66/Ğ – (1) Gün içi piyasası kapsamında;
a) Gün içi piyasası katılımcıları tarafından tekliflerin Piyasa İşletmecisine bildirilmesi,
b) Piyasa İşletmecisi tarafından ticari işlem onaylarının ilgili piyasa katılımcılarına bil-

dirilmesi,
c) Ticari işlem onaylarına gün içi piyasası katılımcıları tarafından yapılan itirazların Pi-

yasa İşletmecisine ve sonuçlarının Piyasa İşletmecisi tarafından ilgili piyasa katılımcılarına
bildirilmesi,

ç) Gün içi piyasası sonuçlarına ilişkin Piyasa İşletmecisi tarafından Sistem İşletmecisine
yapılan bildirimler,

d) Gün içi piyasası sonuçlarına ilişkin olarak piyasa katılımcıları tarafından Sistem İş-
letmecisine yapılan bildirimler,

e) Yukarıda belirtilenler dahil ilgili piyasa katılımcıları tarafından Piyasa ve/veya Sistem
İşletmecisine yapılacak olan tüm bildirimler

PYS aracılığıyla gerçekleştirilir.
(2) Piyasa katılımcıları PYS’ye erişebilmek için gerekli önlemleri alır.
Gün içi piyasasında itiraz süreci
MADDE 66/H – (1) Gün içi piyasası katılımcılarına, ticari işlem onaylarına ilişkin bil-

dirimlerde hata bulunması durumunda itiraz edebilmeleri için bildirimden sonra 15 dakika süre
tanınır. İtirazlar sadece hatanın Piyasa İşletmecisinden kaynaklanması durumunda kabul edilir.
İtirazın haklı olması durumunda, Piyasa İşletmecisi alış satış miktarlarını düzelterek, düzeltilmiş
ticari işlem onayını itiraz yapıldıktan sonraki 20 dakika içerisinde ilgili piyasa katılımcılarına
gönderir.

(2) 66/G maddesinde belirlenen PYS arıza prosedürleri uyarınca itiraz imkanı bulama-
yan piyasa katılımcılarına, arızanın giderilmesinden sonra başlamak üzere Piyasa İşletmecisi
tarafından 15 dakikalık itiraz süresi tanınır. Piyasa İşletmecisi, bu itirazın haklı olması duru-
munda, düzeltilmiş ticari işlem onayını 30 dakika içerisinde ilgili katılımcıya gönderir.

(3) Yapılan itiraz, Piyasa İşletmecisi tarafından haklı bulunmadığı sürece, ilgili piyasa
katılımcısının yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Kendisine tanınan süre içinde itirazda bu-
lunmayan piyasa katılımcısı, ticari işlem onayını tüm içeriğiyle birlikte kabul etmiş sayılır. Ya-
pılan ticari işlem onayları, itiraz süresinin tamamlanmasından sonra içerdikleri miktarlar çer-
çevesinde sözleşme niteliği kazanır.

(4) Bir kontrata ilişkin birden çok sayıda itiraz olması durumunda, Piyasa İşletmecisi
itirazları değerlendirerek gerek görürse ilgili kontratı askıya alır ve piyasa katılımcılarına ge-
rekli duyuruyu yapar.

(5) Piyasa İşletmecisi tarafından haklı bulunmayan itiraz başına 200 TL ücret, katılım-
cının gün içi piyasası işletim ücretine ilave edilir. İtirazlar neticesinde toplanan ücret, gün içi
piyasası işletim ücreti değişken payından düşülür.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-
lesinden sonra gelmek üzere “Bildirilen KGÜP’ler en geç gün içi piyasasının kapı kapanış za-
manını takip eden yarım saat sonrasına kadar ilgili piyasa katılımcısı tarafından güncellenebi-
lir.” cümlesi eklenmiş, yedinci fıkrasında yer alan “Kanunun 11 inci maddesi” ibaresi “Kanunun
16 ncı maddesi” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Dengeleme güç piyasasına sunulacak tüm teklif fiyatlarına ilişkin asgari ve azami
fiyat limitleri, Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Gün Öncesi Piyasasında ve Den-
geleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve
Esaslar uyarınca Piyasa İşletmecisi tarafından belirlenerek PYS aracılığıyla piyasa katılımcı-
larına duyurulur. Tüm teklif fiyatları yüzde birlik hassasiyete sahiptir ve Türkiye’nin resmi
para birimindedir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Dengeleme güç piyasası kapsamında sunulan yük alma, yük atma tekliflerinin mik-
tarları, 

a) gün içi piyasası faaliyetleri nedeni ile KGÜP’lerde değişiklik olması halinde en geç
gün içi piyasasının kapı kapanış zamanını takip eden yarım saat sonrasına kadar ilgili piyasa
katılımcısı tarafından güncellenebilir.  

b) gün içi piyasası faaliyetleri dışında teknik bir gereklilik ortaya çıkması halinde en
fazla geçerli olduğu saatten 1 saat öncesine kadar değiştirilebilir, ancak bu değişiklik teklifin
Sistem İşletmecisine teklif değişikliğine sebep olan teknik gereklilik ile ilgili bilgi verilmesi
ve Sistem İşletmecisinin teklif değişikliğine izin vermesi ile gerçekleştirilebilir. Teklif deği-
şikliğine ilişkin teknik sebepler, en fazla 2 iş günü içinde Sistem İşletmecisine yazılı olarak
bildirilir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Ka-
nunun 11 inci maddesi” ibaresi “Kanunun 16 ncı maddesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1 etiket
değerine sahip talimatlara ilişkin” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iletim
sistemi kaybına sahip” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 81 – (1) Piyasa katılımcıları adına kayıtlı olan uzlaştırmaya esas veriş-çekiş

birimi konfigürasyonları içerisinde yer alan sayaçlara ilişkin değerler TEİAŞ veya dağıtım li-
sansı sahibi tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde okunur ya da belirlenir ve fatura
döneminin sonunu takip eden ilk on gün içerisinde elektronik olarak PYS’ye aktarılır.

(2) PYS’ye veri aktarımında kullanılacak olan elektronik veri aktarım biçimi Piyasa İş-
letmecisi tarafından piyasa katılımcılarına duyurulur.

(3) Uzlaştırma kapsamında değerlerinin bildirilmesi gereken sayaçların listesi, yeni ka-
yıtlar ve kayıtların güncellenmesine bağlı olarak, Piyasa İşletmecisi tarafından fatura dönemi
bazında PYS aracılığı ile güncellenir. 

(4) İlgili mevzuat kapsamında uzlaştırma dönemi bazında okunacağı tespit edilen sa-
yaçların, ilgili fatura döneminin her bir uzlaştırma dönemine ait:

a) kWh olarak sistemden çekilen aktif elektrik enerjisi,
b) kWh olarak sisteme verilen aktif elektrik enerjisi,
değerleri okunur.
(5) 17 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında görevli tedarik şir-

ketinden enerji temin eden tüketim birimlerini içeren kategorilerin her biri için Kurumca ya-
yımlanacak Toplam Tüketim Tahmini Belirleme Metodolojisi çerçevesinde toplam tüketim de-
ğerleri dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından fatura döneminin bitişini takip eden ilk dört
gün içerisinde belirlenerek ilgili piyasa katılımcısına ve Piyasa İşletmecisine PYS veya ku-
rumsal elektronik posta vasıtasıyla bildirilir.
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(6) Bu madde kapsamında PYS’ye aktarılan, elektronik ortamda Piyasa İşletmecisine
gönderilen ve PYS’ye aktarılan sayaç değerleri, faturaya esas değerler olarak kabul edilir.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “pe-
rakende satış” ibaresi “tedarik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İletim sistemi kayıp miktarının ve katsayısının hesaplanması
MADDE 86 – (1) Her bir uzlaştırma dönemi İletim Sistemi Kayıp miktarı aşağıdaki

formüle göre hesaplanır:

(3a)

(2) Her bir uzlaştırma dönemi için uygulanacak İletim Sistemi Kayıp Katsayısı TEİAŞ’ın
iletim sistemi kayıplarını satın almaya başlayacağı tarihe kadar aşağıdaki formüle göre hesap-
lanır:

(3b)

(3) Bu formüllerde geçen;
İSKMu “u” uzlaştırma dönemine ait hesaplanan İletim Sistemi Kayıp Miktarını,
İSKKu “u” uzlaştırma dönemine ait hesaplanan İletim Sistemi Kayıp Katsayısı,
İSVMs, u 85 inci madde uyarınca hesaplanan, iletim sistemi konfigürasyonunda

yer alan “s” sayacının “u” uzlaştırma dönemine ait İletim Sistemine Veriş
Miktarını (MWh),

İSÇMs, u 85 inci madde uyarınca hesaplanan, iletim sistemi konfigürasyonunda
yer alan “s” sayacının “u” uzlaştırma dönemine ait İletim Sisteminden
Çekiş Miktarını (MWh),

n “u” uzlaştırma döneminde, iletim sistemi konfigürasyonunda yer alan
sayaç sayısını

ifade eder.
(4) TEİAŞ’ın iletim sistemi kayıplarını satın almaya başlamasıyla birlikte uzlaştırmaya

ilişkin hesaplamalarda İletim Sistemi Kayıp Katsayısı sıfır olarak alınır ve İletim Sistemi Kayıp
Miktarı TEİAŞ’ın uzlaştırmaya esas çekiş miktarı olarak kabul edilir.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g)
bendi eklenmiş ve ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “(e) ve (f)” ibaresi “(e), (f) ve (g)”
olarak değiştirilmiştir.

“g) Gün içi piyasası sonucunda her bir piyasa katılımcısının alış veya satış miktarları”
MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 111 – (1) Bir fatura dönemi için, her bir dengeden sorumlu tarafın, her bir

uzlaştırma dönemindeki enerji dengesizlik miktarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

(18)
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(2) Bu formülde geçen;
EDMf,t,u “f” dengeden sorumlu tarafın, “t” teklif bölgesinde, “u” uzlaştırma

dönemi için enerji dengesizlik miktarını (MWh),
UEVMf,t,b,u 84 üncü madde uyarınca hesaplanan, “f” dengeden sorumlu tarafın

denge sorumluluğu kapsamında yer alan ve “t” teklif bölgesinde yer
alan “b” uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, “u” uzlaştırma dö-
nemi için Uzlaştırmaya Esas Veriş Miktarını (MWh),

UEÇMf,t,b,u 84 üncü madde uyarınca hesaplanan, “f” dengeden sorumlu tarafın
denge sorumluluğu kapsamında yer alan ve “t” teklif bölgesinde yer
alan “b” uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, “u” uzlaştırma dö-
nemi için Uzlaştırmaya Esas Çekiş Miktarını (MWh),

UEİAMf,t,u 112 nci madde uyarınca hesaplanan, “f” dengeden sorumlu tarafın,
“t” teklif bölgesine ilişkin, “u” uzlaştırma dönemi için Uzlaştırmaya
Esas İkili Anlaşma Miktarını (MWh),

GİPMf,t,u 112/A maddesi uyarınca hesaplanan, “f” dengeden sorumlu tarafın,
“t” teklif bölgesine ilişkin, “u” uzlaştırma dönemi için Gün İçi Piya-
sası Miktarını (MWh),

ÖEDMp,u gün öncesi planlama kapsamında 96 ncı madde uyarınca hesaplanan,
“p” piyasa katılımcısının, “u” uzlaştırma dönemi için gün öncesinden
Öngörülen Enerji Dengesizlik Miktarını (MWh),

SSMt,p,u,r Gün öncesi dengeleme sonucunda belirlenen, “t” teklif bölgesi için,
“p” piyasa katılımcısının, gün öncesi dengeleme kapsamında, “u”
uzlaştırma dönemi için geçerli “r” teklifinden dolayı gerçekleştirmiş
olduğu Sistem Satış Miktarını (MWh),

SAMt,p,u,r “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa katılımcısının, gün öncesi denge-
leme kapsamında, “u” uzlaştırma dönemi için geçerli “r” teklifinden
dolayı gerçekleştirmiş olduğu Sistem Alış Miktarını (MWh),

k “u” uzlaştırma dönemi için geçerli “t” teklif bölgesi için “f” denge-
den sorumlu tarafın denge sorumluluğu kapsamında yer alan uzlaş-
tırmaya esas veriş-çekiş birimi sayısını,

l “f” dengeden sorumlu taraf adına kayıtlı piyasa katılımcısı sayısını,
n “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa katılımcısının, “u” uzlaştırma dö-

nemi için sisteme satış gerçekleştirmiş olduğu teklif sayısını,
m “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa katılımcısının, “u” uzlaştırma dö-

nemi için sistemden alış gerçekleştirmiş olduğu teklif sayısını,
KEYALMf,d,u,r “f” dengeden sorumlu tarafın denge sorumluluğu kapsamında yer

alan, dengeleme güç piyasası kapsamındaki “d” dengeleme biriminin
“u” uzlaştırma dönemi için geçerli “r” teklifinin Kabul Edilen ve Ye-
rine Getirilmiş Yük Alma Teklifi Miktarını (MWh),

h “u” uzlaştırma dönemi için geçerli “t” teklif bölgesi için “f” denge-
den sorumlu tarafın denge sorumluluğu kapsamında yer alan denge-
leme birimi sayısını,

t1 Dengeleme güç piyasası kapsamındaki “d” dengeleme birimine iliş-
kin “u” uzlaştırma dönemi için kabul edilmiş olan yük alma teklifle-
rinin sayısını,

KEYATMf,d,u,r “f” dengeden sorumlu tarafın denge sorumluluğu kapsamında yer
alan, dengeleme güç piyasası kapsamındaki “d” dengeleme biriminin
“u” uzlaştırma dönemi için geçerli “r” teklifinin Kabul Edilen ve Ye-
rine Getirilmiş Yük Atma Teklifi Miktarını (MWh),
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t2 Dengeleme güç piyasası kapsamındaki “d” dengeleme birimine iliş-
kin “u” uzlaştırma dönemi için kabul edilmiş olan yük atma teklifle-
rinin sayısını

ifade eder.”
MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğe 112 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-

de eklenmiştir.
“Uzlaştırmaya esas gün içi piyasası hacminin hesaplanması
MADDE 112/A – (1) Bir dengeden sorumlu tarafın, “u” uzlaştırma dönemi için gün

içi piyasası miktarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

(2) Bu formülde geçen;
GİPMf,u,t “f” dengeden sorumlu tarafın, “u” uzlaştırma dönemi için “t” teklif böl-

gesine ilişkin Gün İçi Piyasası Miktarını (MWh),
GİPMp,u,t “f” dengeden sorumlu tarafın denge sorumluluğunu üstlenmiş olduğu

“p” piyasa katılımcısının, “u” uzlaştırma dönemi için “t” teklif bölge-
sine ilişkin Gün İçi Piyasası Miktarını (MWh),

GİPSMp,u,t,z1 “f” dengeden sorumlu tarafın denge sorumluluğunu üstlenmiş olduğu
“p” piyasa katılımcısının, “u” uzlaştırma dönemi için “t” teklif bölge-
sine ilişkin “z1” piyasa katılımcısına Gün İçi Piyasası Satış Miktarını
(MWh),

GİPAMp,u,t,z2 “f” dengeden sorumlu tarafın denge sorumluluğunu üstlenmiş olduğu
“p” piyasa katılımcısının, “u” uzlaştırma dönemi için “t” teklif bölge-
sine ilişkin “z2” piyasa katılımcısından Gün İçi Piyasası Alış Miktarını
(MWh),

k “f” dengeden sorumlu tarafın denge sorumluluğunu üstlenmiş olduğu
piyasa katılımcısı sayısını,

n “p” piyasa katılımcısının, “u” uzlaştırma dönemi için “t” teklif bölge-
sine ilişkin elektrik enerjisi satışı yaptığı taraf sayısını,

m “p” piyasa katılımcısının, “u” uzlaştırma dönemi için “t” teklif bölge-
sine ilişkin elektrik enerjisi alışı yaptığı taraf sayısını

ifade eder.”
MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 113 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 113 – (1) Piyasa İşletmecisinin, toptan elektrik piyasası adına yaptığı işlem-

lerden kar veya zarar etmemesi esasına dayalı olarak, bir fatura dönemi içerisinde, gün öncesi
piyasası kapsamında piyasa katılımcılarının gerçekleştirmiş oldukları enerji alış ve satışları ve
süresinde ödenmeyen alacaklar hariç olmak üzere, dengeleme mekanizmasının uzlaştırılması
ve dengeden sorumlu tarafların dengesizliklerinin uzlaştırılmasına ilişkin olarak, piyasa katı-
lımcılarına tahakkuk ettirilecek alacaklar toplamı ile TEİAŞ’tan tahsil edilecek Sıfır Bakiye
Düzeltme Tutarının, borçlar toplamına eşit olması esastır.

(2) Bu doğrultuda, 
a) Dengeleme güç piyasası ve gün öncesi planlama kapsamındaki yük alma talimatla-

rına, gün öncesi planlama kapsamındaki satışlarına ve enerji fazlasına ilişkin olarak piyasa ka-
tılımcılarına ve dengeden sorumlu taraflara tahakkuk ettirilen toplam alacak tutarının, denge-
leme güç piyasası ve gün öncesi planlama kapsamındaki yük atma talimatlarına, gün öncesi
planlama kapsamındaki alışlarına ve enerji açığına ilişkin olarak tahakkuk ettirilen toplam borç
tutarından fazla olması halinde, TEİAŞ’ın borcu olarak tahakkuk ettirilecek, 
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b) Dengeleme güç piyasası ve gün öncesi planlama kapsamındaki yük atma talimatla-
rına, gün öncesi planlama kapsamındaki alışlarına ve enerji açığına ilişkin olarak piyasa katı-
lımcılarına ve dengeden sorumlu taraflara tahakkuk ettirilen toplam borç tutarının, dengeleme
güç piyasası ve gün öncesi planlama kapsamındaki yük alma talimatlarına, gün öncesi planlama
kapsamındaki satışlarına ve enerji fazlasına ilişkin olarak tahakkuk ettirilen toplam alacak tu-
tarından fazla olması halinde, TEİAŞ’ın alacağı olarak tahakkuk ettirilecek

sıfır bakiye düzeltme tutarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 

(3) Bu formülde geçen;
SBDT Bir fatura dönemine ait Sıfır Bakiye Düzeltme Tutarını (TL),
KEYALTd 102 nci maddede belirtilen formül uyarınca sadece 0 ve 1 kodlu yük alma

teklifleri dikkate alınarak hesaplanan, dengeleme güç piyasası kapsamın-
daki “d” dengeleme biriminin, ilgili fatura döneminin tüm uzlaştırma dö-
nemlerinde kabul edilen 0 ya da 1 kodlu yük alma tekliflerine ilişkin ola-
rak ilgili piyasa katılımcısına tahakkuk ettirilecek alacak tutarını (TL),

KEYATTd 105 inci maddede belirtilen formül uyarınca sadece 0 ve 1 kodlu yük atma
teklifleri dikkate alınarak hesaplanan, dengeleme güç piyasası kapsamın-
daki “d” dengeleme biriminin, ilgili fatura döneminin tüm uzlaştırma dö-
nemlerinde kabul edilen 0 ya da 1 kodlu yük atma tekliflerine ilişkin ola-
rak ilgili piyasa katılımcısına tahakkuk ettirilecek borç tutarını (TL),

EDTf 110 uncu madde uyarınca hesaplanan, bir fatura dönemi için “f” dengeden
sorumlu tarafın enerji dengesizliği tutarını (TL),

SATp “p” piyasa katılımcısının, gün öncesi dengeleme kapsamında, ilgili fatura
döneminde gerçekleşen sistem alışlarından dolayı ilgili piyasa katılımcı-
sına tahakkuk ettirilecek borç tutarını (TL),

SSTp “p” piyasa katılımcısının, gün öncesi dengeleme kapsamında, ilgili fatura
döneminde gerçekleşen sistem satışlarından dolayı ilgili piyasa katılım-
cısına tahakkuk ettirilecek alacak tutarını (TL),

ÖEDTp “p” piyasa katılımcısının, ilgili fatura dönemi için, gün öncesinden enerji
dengesizliğinin giderilmesine yönelik sistemden aldığı ya da sisteme sat-
tığı enerjiye ilişkin, piyasa katılımcısına, değerin pozitif olması durumun-
da alacak, negatif olması durumunda borç olarak tahakkuk ettirilecek olan
Öngörülen Enerji Dengesizlik Tutarını (TL),

YHEB Bir fatura dönemi için, bekleme yedeklerine ilişkin bu yan hizmeti sağ-
layan piyasa katılımcılarına yapılacak ödemelere ilişkin toplam Yan Hiz-
metler Enerji Bedelini (TL),

YEKEDT Her bir fatura dönemi için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelen-
dirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanan ve
YEKDEM portföyüne ilişkin enerji dengesizlik tutarını (TL),

MGDDK 133 üncü maddede yer alan beşinci fıkra uyarınca sıfır bakiye düzeltme
tutarına yansıtılan artık bakiye tutarını,

m Bir fatura dönemine ilişkin dengeleme güç piyasası kapsamındaki toplam
dengeleme birimi sayısını,

n Bir fatura dönemine ilişkin toplam dengeden sorumlu taraf sayısını,
k Gün öncesi planlamanın geçerli olduğu dönem için 1, gün öncesi piyasa-

sının geçerli olduğu dönem için 0 değerini alan değişkeni,
l İlgili fatura döneminde bulunan piyasa katılımcısı sayısını
ifade eder.”
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MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 116 ncı maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Kurul tarafından belirlenen yıllık Piyasa İşletim Geliri Tavanının o yıl içinde yer

alan avans dönemleri arasında eşit olarak bölünerek hesaplanan, bir avans dönemi için geçerli
piyasa işletim ücreti, ilgili organize toptan elektrik piyasası faaliyetlerinin Piyasa İşletmecisinin
faaliyetleri içerisindeki oranları dikkate alınarak, gün öncesi dengeleme, gün içi piyasası, den-
geleme güç piyasası ve dengesizliklerin uzlaştırılması faaliyetleri için tahakkuk ettirilecek pi-
yasa işletim ücreti bileşenlerine ayrıştırılır. Her bir organize toptan elektrik piyasası faaliyetinin
Piyasa İşletmecisinin faaliyetleri arasındaki oranı Piyasa İşletmecisi tarafından belirlenir ve
faaliyet oranlarında değişiklik meydana gelmesi durumunda güncellenerek PYS üzerinden ya-
yımlanır.

(4) Her bir organize toptan elektrik piyasası faaliyetine ilişkin, her bir fatura dönemi
için tahakkuk ettirilecek piyasa işletim ücreti bileşenleri aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

PIÜ _GÖ = k x PIÜ (23a)
PIÜ _DGP =lx PIÜ (23b)
PIÜ _D = mx PIÜ (23c)
PIÜ _GİP = nx PIÜ (23ç)
k+l+m+n=1 (23d)

(5) Bu formülde geçen;
PIÜ_GÖ Bir fatura döneminde, gün öncesi dengeleme faaliyetleri için Piyasa İş-

letmecisi tarafından tahakkuk ettirilecek toplam Gün Öncesi Dengeleme
Piyasa İşletim Ücreti payını (TL),

PIÜ Kurul tarafından belirlenen Piyasa İşletim Geliri Tavanından hesaplanan
bir fatura dönemi için geçerli Piyasa İşletim Ücretini,

PIÜ_DGP Bir fatura döneminde, dengeleme güç piyasası faaliyetleri için Piyasa
İşletmecisi tarafından tahakkuk ettirilecek toplam Dengeleme Güç Pi-
yasası Uzlaştırma Ücreti payını (TL),

PIÜ_D Bir fatura döneminde, dengesizliklerin uzlaştırılması faaliyetleri için Pi-
yasa İşletmecisi tarafından tahakkuk ettirilecek toplam Dengesizliklerin
Uzlaştırılması Piyasa İşletim Ücreti payını (TL),

PIÜ_GİP Bir fatura döneminde, gün içi piyasası faaliyetleri için Piyasa İşletmecisi
tarafından tahakkuk ettirilecek gün içi piyasası işletim ücreti payını (TL),

k Gün Öncesi Dengeleme faaliyetlerinin Piyasa İşletmecisinin faaliyetleri
içerisindeki oranını temsil eden katsayıyı,

l Dengeleme Güç Piyasası faaliyetlerinin Piyasa İşletmecisinin faaliyetleri
içerisindeki oranını temsil eden katsayıyı,

m Dengesizliklerin Uzlaştırılması Piyasa faaliyetlerinin Piyasa İşletmeci-
sinin faaliyetleri içerisindeki oranını temsil eden katsayıyı,

n Gün İçi Dengeleme faaliyetlerinin Piyasa İşletmecisinin faaliyetleri içe-
risindeki oranını temsil eden katsayıyı

ifade eder.”
MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 117 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.
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“Gün içi piyasası işletim ücretinin hesaplanması
MADDE 117/A – (1) Bir gün içi piyasası katılımcısına, gün içi piyasası faaliyetlerine

ilişkin olarak tahakkuk ettirilecek piyasa işletim ücreti aşağıdaki formüllere göre hesaplanır:

(2) Bu formüllerde geçen;
GİPİÜ bir fatura döneminde, gün içi piyasası faaliyetleri için tahakkuk et-

tirilecek gün içi piyasası piyasa işletim ücretini (TL),
GİPİÜS bir fatura döneminde, gün içi piyasası faaliyetleri için tahakkuk et-

tirilecek gün içi piyasası işletim ücreti sabit payını (TL),
GİPİÜD bir fatura döneminde, gün içi piyasası faaliyetleri için tahakkuk et-

tirilecek gün içi piyasası işletim ücreti değişken payını (TL),
GİPİÜSg bir avans döneminde, gün içi piyasası faaliyetleri için tahakkuk et-

tirilecek gün içi piyasası işletim ücreti sabit payını (TL),
GİPİÜDg bir avans döneminde, gün içi piyasası faaliyetleri için tahakkuk et-

tirilecek gün içi piyasası işletim ücreti değişken payını (TL),
a ilgili avans dönemindeki uzlaştırma dönemi sayısını,
b ilgili fatura dönemindeki avans dönemi sayısını,
GİPİÜp,g “p” piyasa katılımcısına “g” avans döneminde tahakkuk ettirilecek

gün içi piyasası işletim ücretini (TL),
k gün içi piyasası katılımcısı sayısını,
GİSMp,t,g,r,u “p” piyasa katılımcısının “t” teklif bölgesi için “g” avans dönemin-

deki “r” tekliften dolayı “u” uzlaştırma döneminde gerçekleştirdiği
gün içi satış miktarını (MWh),

xp “p” piyasa katılımcısının “t” teklif bölgesi için “g” avans dönemindeki
“u” uzlaştırma dönemi için satış gerçekleştirdiği teklif sayısını,

m ilgili fatura dönemi için belirlenmiş olan teklif bölgesi sayısını,
GİAMp,t,g,r,u “p” piyasa katılımcısının “t” teklif bölgesi için “g” avans dönemin-

deki “r” tekliften dolayı “u” uzlaştırma döneminde gerçekleştirdiği
gün içi alış miktarını (MWh),

yp “p” piyasa katılımcısının “t” teklif bölgesi için “g” avans dönemin-
deki “u” uzlaştırma dönemi için alış gerçekleştirdiği teklif sayısını,

GİPİÜp bir fatura döneminde “p” piyasa katılımcısına tahakkuk ettirilecek
gün içi piyasası işletim ücretini (TL),

GİİSp bir fatura döneminde “p” piyasa katılımcısının haklı bulunmamış
itiraz sayısını,
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GİTİÜ    piyasa katılımcılarının haklı bulunmadıkları itirazlar için ödedikleri
toplam itiraz ücretini

ifade eder.”
MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 120 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde

yer alan “üretim, OSB üretim ve otoprodüktör” ibaresi “üretim ve OSB üretim” olarak değiş-
tirilmiş, (d) bendinde yer alan “dengeleme faaliyetlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya
gün içi piyasasına” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinin
(3) numaralı alt bendinde yer alan “Üretim, OSB üretim, otoprodüktör veya otoprodüktör grubu”
ibaresi “Üretim veya OSB üretim” olarak değiştirilmiş, aynı bendin (4) numaralı alt bendinde
yer alan “Gün öncesi dengeleme” ibaresinden sonra gelmek üzere “gün içi piyasaları” ibaresi
eklenmiş, (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (2) ve (3) numaralı
alt bentlerinde yer alan “PMUM” ibareleri “Piyasa İşletmecisi” ve “perakende satış” ibareleri
“tedarik” olarak değiştirilmiştir.

“1) Dördüncü iş günü itibariyle piyasa katılımcısının satıcı olduğu uzlaştırmaya esas
ikili anlaşma bildirimi ve gün içi piyasasına teklif girilmesine girmesine izin verilmez, ileriye
dönük yapılmış olan bildirimler ve eşleşmemiş gün içi piyasası teklifleri iptal edilerek ilgili
taraflara bilgi verilir.”

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin 125 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(12) Gün içi piyasasına ilişkin olarak;
a) Piyasa İşletmecisi tarafından her iş günü saat 11:00’da ve 17:00’da olmak üzere gün-

de iki kez teminat kontrolü yapılır.
b) Piyasa katılımcısı, saat 17:00 itibarıyla gün içi piyasası faaliyetlerine devam edebil-

mek için Piyasa İşletmecisi tarafından saat 14:30’da Teminat Hesaplama Prosedürüne göre he-
saplanan ve PYS’de ve/veya merkezi uzlaştırma kuruluşunca yayımlanan gün içi piyasası faa-
liyetlerine ilişkin sunması gereken teminatını ve toplam teminatını saat 17:00’a kadar tamam-
lar.

c) Saat 17:00 itibarıyla yeterli teminatı bulunmadığından gün içi piyasasına katılamayan
piyasa katılımcıları, ertesi gün saat 11:00’a kadar gün içi piyasasına ilişkin sunması gereken
teminatlarını ve toplam teminatlarını tamamlamaları halinde saat 11:00 itibarıyla gün içi piya-
sası faaliyetlerine devam edebilir.

ç) Belirtilen saatlerde yapılan teminat kontrollerinde, bir piyasa katılımcısının teminat-
larının yeterli olmaması durumunda katılımcının eşleşmemiş durumda olan teklifleri iptal edilir
ve yeni teklif girmesine izin verilmez.

d) Bir piyasa katılımcısı, hafta sonunda veya resmi tatil gününde gün içi piyasası faa-
liyetine devam edebilmek için hafta sonu veya resmi tatil gününden bir önceki iş günü en geç
saat 17:00’da yapılan teminat kontrolüne kadar gün içi piyasasına ilişkin sunması gereken te-
minatını ve toplam teminatını sunar.”

MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bent-
leri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bankacılık mevzuatına tabi ve Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar tarafından ha-
zırlanmış olan TL veya döviz cinsinden (ABD doları veya AVRO) kesin ve süresiz teminat
mektupları,

ç) Bankacılık mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı
bankalar ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr
garantisi üzerine bankacılık mevzuatına tabi bankaların düzenleyecekleri TL veya döviz cin-
sinden (ABD doları veya AVRO) kesin ve süresiz teminat mektupları,”

“(3) Gün öncesi dengelemeye ve gün içi piyasasına katılan piyasa katılımcılarının bu
faaliyetlerine ilişkin olarak sağlamaları gereken minimum nakit teminat tutarına ilişkin oran
Piyasa İşletmecisi tarafından belirlenerek, PYS aracılığıyla bu oranın geçerlilik tarihinden en
geç bir ay önce yayınlanır.”
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MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin 127 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“PMUM” ibaresi “Piyasa İşletmecisi” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan  “Gün
öncesi piyasası” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve gün içi piyasası” ibaresi eklenmiş, dör-
düncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin 128 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Gün öncesi dengelemede ve gün içi piyasasında teminat kontrolüne ilişkin genel
esaslar

MADDE 128 – (1) Gün öncesi dengelemeye ve/veya gün içi piyasasına katılan bir pi-
yasa katılımcısının bu faaliyetlerine ilişkin olarak sunmuş olduğu tekliflerin Piyasa İşletmecisi
tarafından kabul edilebilmesi için ilgili piyasa katılımcısının o güne ilişkin olarak sunmuş ol-
duğu nakit teminat tutarının minimum nakit teminat tutarından, sunmuş olduğu toplam teminat
tutarının da ilgili piyasa katılımcısının sahip olması gereken toplam teminat tutarından büyük
ya da eşit olması esastır.”

MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin 129 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan “perakende satış” ibareleri “tedarik”,
“PMUM” ibaresi “Piyasa İşletmecisi” olarak değiştirilmiştir.

“a) 6 ncı iş gününden itibaren piyasa katılımcısının, satıcı olduğu uzlaştırmaya esas
ikili anlaşma bildirimi girmesine ve gün içi piyasasına teklif vermesine izin verilmez, ileriye
dönük yaptığı bildirimler ve eşleşmemiş gün içi piyasası teklifleri iptal edilerek ilgili taraflara
bilgi verilir.

b) Piyasa katılımcısının adına kayıtlı serbest tüketicilerin kayıtları, teminat artırım çağ-
rısının yapıldığı fatura döneminden itibaren geçerli olacak şekilde silinir ve PMUM Piyasa İş-
letmecisi tarafından TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine, TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi ta-
rafından da aynı gün içerisinde ilgili görevli tedarik perakende satış şirketine ve iki iş günü
içerisinde ilgili serbest tüketicilere bilgi verilir. Piyasa katılımcısının portföyünde yer alan ve
kendi tüzel kişiliğine ait olmayan serbest tüketiciler ve ilgili dağıtım şirketinin enerji sağladığı
serbest olmayan tüketiciler hariç olmak üzere, portföyünde bulunan tüm uzlaştırmaya esas ve-
riş-çekiş birimlerine ilişkin olarak; sisteme dağıtımdan bağlı olması durumunda ilgili dağıtım
şirketine, iletimden bağlı olması durumunda TEİAŞ’a ilgili katılımcının sistem bağlantısının
kesilmesi için Piyasa İşletmecisi tarafından bildirim yapılır.”

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin 130 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gün
öncesi dengeleme” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve gün içi piyasası” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 55 – Aynı Yönetmeliğin 132 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 132 – (1) Uzlaştırma hesaplamaları sonucunda piyasa katılımcılarının gün

öncesi dengeleme ve gün içi piyasası faaliyetlerine ilişkin olarak, bir fatura döneminin her
günü için Piyasa İşletmecisine ödeyeceği ya da Piyasa İşletmecisi tarafından piyasa katılımcı-
larına ödenecek tutarları içeren günlük avans ödeme bildirimi, gün öncesi dengeleme faaliyet-
lerinin tamamlanmasını müteakiben en geç saat 14:30’da günlük bazda, Piyasa İşletmecisi ta-
rafından merkezi uzlaştırma bankası ile ilgili piyasa katılımcılarına duyurulur. Bu bildirim, ya-
yımlandığı günden bir önceki gün gerçekleştirilen gün içi piyasası faaliyetlerine ve yayımlan-
dığı gün gerçekleştirilen gün öncesi dengeleme faaliyetlerine ilişkin alacak ve borçları kapsar.

(2) Piyasa İşletmecisi tarafından piyasa katılımcılarına duyurulan avans ödeme bildirimi
aşağıda yer alan kalemleri içerir:

a) Uzlaştırma dönemi bazında gün öncesi dengeleme kapsamında piyasa katılımcıları-
nın sisteme satışlarına ilişkin enerji miktarı ve alacak dökümü,

b) Uzlaştırma dönemi bazında gün öncesi dengeleme kapsamında piyasa katılımcıları-
nın sistemden alışlarına ilişkin enerji miktarı ve borç dökümü,
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c) Gün içi piyasası katılımcısının satışlarına ilişkin enerji miktarı ve alacak dökümü,
ç) Gün içi piyasası katılımcısının alışlarına ilişkin enerji miktarı ve borç dökümü.
(3) Piyasa İşletmecisi tarafından merkezi uzlaştırma bankasına duyurulan avans ödeme

bildirimi aşağıda yer alan kalemleri içerir:
a) Gün öncesi dengeleme kapsamında piyasa katılımcılarının sisteme satışlarına ilişkin

alacak dökümü,
b) Gün öncesi dengeleme kapsamında piyasa katılımcılarının sistemden alışlarına ilişkin

borç dökümü,
c) Gün içi piyasaları faaliyetlerinden oluşan alacak dökümü,
ç) Gün içi piyasaları faaliyetlerinden oluşan borç dökümü.”
MADDE 56 – Aynı Yönetmeliğin 132/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 132/A – (1) Uzlaştırma hesaplamaları sonucunda piyasa katılımcılarının her

fatura dönemi için Piyasa İşletmecisine ödeyeceği ya da Piyasa İşletmecisi tarafından piyasa
katılımcılarına ödenecek tutarları içeren ön uzlaştırma bildirimi, en geç fatura dönemini takip
eden ayın onbirinci günü, nihai uzlaştırma bildirimi ise, fatura dönemini takip eden ayın onbe-
şinci günü, PYS aracılığı ile ilgili piyasa katılımcılarına duyurulur.

(2) Piyasa İşletmecisi tarafından piyasa katılımcılarına duyurulan ön uzlaştırma bildi-
rimi aşağıda yer alan kalemleri içerir:

a) Uzlaştırma dönemi bazında gün öncesi dengeleme kapsamında piyasa katılımcıları-
nın sisteme satışlarına ilişkin enerji miktarı ve alacak dökümü,

b) Uzlaştırma dönemi bazında gün öncesi dengeleme kapsamında piyasa katılımcıları-
nın sistemden alışlarına ilişkin enerji miktarı ve borç dökümü,

c) Uzlaştırma dönemi bazında dengeleme güç piyasası kapsamında 0 (sıfır) ve 1 (bir)
etiket değerlerine sahip kabul edilen ve yerine getirilmiş yük alma tekliflerine ilişkin enerji
miktarı ve alacak dökümü,

ç) Uzlaştırma dönemi bazında dengeleme güç piyasası kapsamında 0 (sıfır) ve 1 (bir)
etiket değerlerine sahip kabul edilen ve yerine getirilmiş yük atma tekliflerine ilişkin enerji
miktarı ve borç dökümü, 

d) Uzlaştırma dönemi bazında, ilgili katılımcıya ait uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bil-
dirim miktarları dökümü,

e) Uzlaştırma dönemi ve teklif bölgesi bazında iletim sistemi veriş miktarı dökümü,
f) Uzlaştırma dönemi ve teklif bölgesi bazında iletim sisteminden çekiş miktarı dökümü,
g) Gün içi piyasası katılımcısının satışlarına ilişkin enerji miktarı ve alacak dökümü,
ğ) Gün içi piyasası katılımcısının alışlarına ilişkin enerji miktarı ve borç dökümü,
h) Avans ve fatura ödemelerine ilişkin gecikme zammı kalemleri.
(3) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan bilgiler gün öncesi dengelemeye katılan

piyasa katılımcılarına, (c) ve (ç) bentlerinde yer alan bilgiler dengeleme güç piyasasına katılan
piyasa katılımcılarına, (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan bilgiler dengeden sorumlu taraf niteliği
taşıyan piyasa katılımcılarına, (g) ve (ğ) bentlerinde yer alan bilgiler gün içi piyasasına katılan
piyasa katılımcılarına sunulan uzlaştırma bildirimlerinde yer alır.

(4) Piyasa İşletmecisi tarafından piyasa katılımcılarına duyurulan nihai uzlaştırma bil-
dirimi, aşağıda yer alan kalemleri içerir:

a) Uzlaştırma dönemi bazında gün öncesi dengeleme kapsamında piyasa katılımcıları-
nın sisteme satışlarına ilişkin enerji miktarı ve alacak dökümü,

b) Uzlaştırma dönemi bazında gün öncesi dengeleme kapsamında piyasa katılımcıları-
nın sistemden alışlarına ilişkin enerji miktarı ve borç dökümü,

c) Gün öncesi dengeleme faaliyetlerine ilişkin piyasa katılımcılarına tahakkuk ettirile-
cek piyasa işletim ücreti,

28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



ç) Fark fonu tutarı,
d) Uzlaştırma dönemi bazında dengeleme güç piyasası kapsamında 0 (sıfır) ve 1 (bir)

etiket değerlerine sahip kabul edilen ve yerine getirilmiş yük alma tekliflerine ilişkin enerji
miktarı ve alacak dökümü,

e) Uzlaştırma dönemi bazında dengeleme güç piyasası kapsamında 0 (sıfır) ve 1 (bir)
etiket değerlerine sahip kabul edilen ve yerine getirilmiş yük atma tekliflerine ilişkin enerji
miktarı ve borç dökümü,

f) Dengeleme güç piyasası faaliyetlerine ilişkin piyasa katılımcılarına tahakkuk ettiri-
lecek piyasa işletim ücreti,

g) Uzlaştırma dönemi ve teklif bölgesi bazında enerji fazlasına ilişkin alacak dökümü,
ğ) Uzlaştırma dönemi ve teklif bölgesi bazında enerji açığına ilişkin borç dökümü,
h) Geçmişe dönük düzeltme kalemi,
ı) Sıfır bakiye düzeltme kalemi,
i) Süresinde ödenmeyen alacaklar payı,
j) Dengesizliklerin uzlaştırılması faaliyetlerine ilişkin dengeden sorumlu taraflara ta-

hakkuk ettirilecek piyasa işletim ücreti,
k) Uzlaştırma dönemi bazında, ilgili katılımcıya ait uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bil-

dirim miktarları dökümü,
l) Uzlaştırma dönemi ve teklif bölgesi bazında uzlaştırmaya esas veriş miktarı dökümü,
m) Uzlaştırma dönemi ve teklif bölgesi bazında uzlaştırmaya esas çekiş miktarı dökümü, 
n) Gün içi piyasası katılımcısının satışlarına ilişkin enerji miktarı ve alacak dökümü,
o) Gün içi piyasası katılımcısının alışlarına ilişkin enerji miktarı ve borç dökümü,
ö) Gün içi piyasası faaliyetlerine ilişkin piyasa katılımcılarına tahakkuk ettirilecek pi-

yasa işletim ücreti,
p) Avans ve fatura ödemelerine ilişkin gecikme zammı kalemleri. 
(5) Dördüncü fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan bilgiler gün öncesi den-

gelemeye katılan piyasa katılımcılarına, (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan bilgiler dengeleme
güç piyasasına katılan piyasa katılımcılarına, kalan diğer bentlerinde yer alan bilgiler dengeden
sorumlu taraf niteliği taşıyan piyasa katılımcılarına, (n), (o) ve (ö) bentlerinde yer alan bilgiler
gün içi piyasasına katılan piyasa katılımcılarına sunulan uzlaştırma bildirimlerinde yer alır.

(6) Uzlaştırma sonucunda Piyasa İşletmecisi tarafından yapılan nihai uzlaştırma bildi-
riminde yer alan tutarlar içerisinde mevzuat gereği olan vergi ve harçlar da yer alır.”

MADDE 57 – Aynı Yönetmeliğin 132/B maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-
sinde yer alan  “ve nihai” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 58 – Aynı Yönetmeliğin 132/C maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 132/C – (1) Piyasa İşletmecisi, bildirimlerin yapıldığı ayın onbeşinci gü-

nünden itibaren yedi gün içinde, geçerli nihai uzlaştırma bildiriminde yer alan  tutarlara göre
faturaları düzenler. PYS’de faturanın yayımlanma tarihi, fatura tebliğ tarihi olarak kabul edilir.   

(2) Gün öncesi dengeleme faaliyetleri, gün içi piyasası, dengeleme güç piyasası faali-
yetleri ve dengesizliklerin uzlaştırılmasına ilişkin tek bir fatura düzenlenir ve ilgili piyasa faa-
liyetiyle iştigal eden piyasa katılımcılarına faturaları Piyasa İşletmecisi tarafından gönderilir. 

(3) Piyasa İşletmecisi, bildirimlerin yapıldığı ayın onbeşinci gününden itibaren,  katı-
lımcının ilgili piyasa faaliyetlerine ilişkin düzenlenmiş olan faturalara istinaden  borç/alacak
bilgilerini merkezi uzlaştırma bankasına bildirir.

(4) Ödeme yapılacak piyasa katılımcıları, bildirimlerin yapıldığı ayın onbeşinci günün-
den itibaren yedi gün içinde, geçerli nihai uzlaştırma bildiriminde yer alan tutarlara göre ve
gün öncesi dengeleme faaliyetleri, gün içi piyasası, dengeleme güç piyasası faaliyetleri ve den-
gesizliklerin uzlaştırılmasına ilişkin düzenlenen faturayı Piyasa İşletmecisine gönderir.”
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MADDE 59 – Aynı Yönetmeliğin 132/Ç maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan “Gün öncesi dengeleme faaliyetlerine” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve gün içi pi-
yasasına” ibareleri, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “gün öncesi dengeleme” iba-
relerinden sonra gelmek üzere “ve gün içi piyasası” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 60 – Aynı Yönetmeliğin 132/D maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Te-
merrüt faizine ilişkin bedeller her ay sonu itibariyle ilgili piyasa katılımcısına faturalanır.” cüm-
lesi “Temerrüt faizine ilişkin bedeller ilgili ayın uzlaştırma bildiriminde gecikme zammı kalemi
olarak belirtilir ve her ay sonu itibariyle ilgili piyasa katılımcısının faturasına yansıtılır.” olarak
değiştirilmiş ve sekizinci fıkrasında yer alan “değerlendirilmez.” ibaresi “değerlendirilmez ve
eşleşmemiş gün içi piyasası teklifleri iptal edilerek ilgili taraflara bilgi verilir.” şeklinde değiş-
tirilmiştir.

MADDE 61 – Aynı Yönetmeliğin 132/E maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 132/E – (1) Piyasa katılımcısının, söz konusu faturadan kaynaklanan net

borcunu, fatura tebliğ tarihini takip eden altı iş günü içerisinde ödememesi halinde, ödenmesi
gereken tutara temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi oranı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen faiz oranıdır.  Merkezi uzlaştırma bankası
tarafından günlük olarak hesaplanan temerrüt faizi tutarlarının aylık toplamları faturaya esas
değer olarak kabul edilir. Temerrüt faizine ilişkin bedeller ilgili ayın uzlaştırma bildiriminde
gecikme zammı kalemi olarak belirtilir ve her ay sonu itibariyle ilgili piyasa katılımcısının fa-
turasına yansıtılır.

(2) Piyasa katılımcısının, sunması gereken toplam teminat tutarının üzerinde TL cin-
sinden nakit teminatının bulunması ve sunması gereken toplam tutarın üzerinde olan teminat
tutarının ve/veya piyasa katılımcısının serbest cari hesabında bulunan paranın ilgili fatura bil-
dirimine ilişkin katılımcının borcunu karşılayacak seviyede olması durumunda, katılımcının
borcu, sunması gereken toplam teminat tutarının üzerindeki nakit teminattan otomatik olarak
karşılanır ve katılımcı temerrüde düşmez.

(3) Piyasa İşletmecisinin piyasa katılımcılarına ödeme yapacağı fatura bedelini, fatura
tebliğ tarihini takip eden yedi iş günü içerisinde ödememesi halinde, ödenmesi gereken tutara
temerrüt faizi uygulanacaktır. Temerrüt faizi oranı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen faiz oranıdır. Temerrüt faizine ilişkin bedeller ilgili
ayın uzlaştırma bildiriminde gecikme zammı kalemi olarak belirtilir ve her ay sonu itibariyle
Piyasa İşletmecisine düzenlenen faturaya yansıtılır.

(4) Piyasa katılımcısının, söz konusu fatura bedelini, fatura tebliğ tarihini takip eden
altı iş günü içerisinde ödememesi durumunda, piyasa katılımcısının ayrıca bir ihtara gerek ol-
maksızın temerrüt durumuna düştüğü kabul edilir. Temerrüt durumuna düşen piyasa katılım-
cısına ilişkin olarak, yasal yollar saklı kalmak üzere aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Piyasa katılımcısının yatırmış olduğu teminat temerrüde düşülen borç tutarı kadar
merkezi uzlaştırma bankası veya Piyasa İşletmecisi tarafından kullanılarak borçlarına mahsup
edilir.

b) Piyasa katılımcısına, ödenmeyen fatura tutarı kadar merkezi uzlaştırma bankası ta-
rafından kullanılan teminatın başlangıç teminatı seviyesine kadar tamamlanması uyarısı, Piyasa
İşletmecisi tarafından fatura tebliğ tarihini takip eden yedinci iş günü en geç saat 16:00’a kadar
yapılarak, katılımcının bir sonraki iş günü saat 10:30’a kadar teminat mektuplarını, 11:00’a
kadar ise teminat mektubu dışındaki diğer teminatlarını tamamlaması istenir.

c) Kendisine teminat çağrısı yapılan bir piyasa katılımcısının yeterli miktarda teminatı
sunmaması ve/veya temerrüt durumuna düşen bir piyasa katılımcısının temerrüt borcunu ya-
tırmadan teminatını tamamlaması durumunda, katılımcı gün öncesi planlama, gün öncesi pi-
yasası, gün içi piyasası ve dengeleme güç piyasası kapsamında faaliyetlerine devam edemez.
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(5) Dördüncü fıkranın (b) bendi kapsamında yapılan uyarıya rağmen, piyasa katılımcı-
sının temerrüde düşmesinden sonraki dördüncü iş günü saat 10:30’a kadar teminat mektupla-
rını, saat 11:00’a kadar ise teminat mektubu dışındaki diğer teminatlarını tamamlamamış olması
durumunda, söz konusu piyasa katılımcısı ile ilgili olarak;

a) Piyasa katılımcısının portföyünde yer alan ve kendi tüzel kişiliğine ait olmayan ser-
best tüketiciler ve ilgili görevli tedarik şirketinin enerji sağladığı serbest olmayan tüketiciler
hariç olmak üzere, portföyünde bulunan tüm uzlaştırmaya esas veriş çekiş birimlerine ilişkin
olarak; sisteme dağıtımdan bağlı olması durumunda ilgili dağıtım şirketine, iletimden bağlı ol-
ması durumunda TEİAŞ’a ilgili katılımcının sistem bağlantısının kesilmesi için Piyasa İşlet-
mecisi tarafından bildirim yapılır.

b) Piyasa katılımcısı hakkında ivedilikle Kuruma bilgi verilir ve mevzuata uyulmaması
kapsamında Kanunun 16 ncı maddesi çerçevesindeki gerekli yaptırımlar Kurum tarafından
başlatılır.

c) Dördüncü iş günü itibariyle piyasa katılımcısının satıcı olduğu uzlaştırmaya esas ikili
anlaşma bildirimi girilmesine izin verilmez, ileriye dönük yapılmış olan bildirimler iptal edilir
ve ilgili taraflara bilgi verilir.

ç) Piyasa katılımcısının adına kayıtlı serbest tüketicilerin kayıtları, teminat artırım çağ-
rısının yapıldığı fatura döneminden itibaren geçerli olacak şekilde silinir ve Piyasa İşletmecisi
tarafından TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine, TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından da
ilgili serbest tüketicilere bilgi verilir.

d) Görevli tedarik şirketinin portföyüne düşen serbest tüketicilerin yapmış olduğu çe-
kişler sebebiyle, görevli tedarik şirketinin dengesizlik olarak almış olduğu enerji miktarı, ilgili
ayın başlangıcından Piyasa İşletmecisi tarafından ilgili dağıtım şirketine yapılan bildirimi takip
eden ikinci iş günü dahil olmak üzere belirlenen uzlaştırma dönemleri için sistem gün öncesi
fiyatı üzerinden değerlendirilir.

e) Talep edilmesi halinde, takip eden üçüncü fatura döneminin son ödeme tarihi itiba-
riyle, tüm muaccel borçlarını aşan teminat tutarının artan kısmı, piyasa katılımcısına iade edilir.
Teminatı iade edilen piyasa katılımcılarının daha sonra geçmişe dönük düzeltme kalemi oluş-
turabilecek itirazları değerlendirilmez.

f) Teminat tutarının piyasa katılımcısının Piyasa İşletmecisine olan tüm muaccel borç-
larını karşılamaması durumunda, eksik olan kısım süresinde ödenmeyen alacaklar payı adı al-
tında diğer piyasa katılımcılarına sıfır bakiye düzeltme katsayısı oranında yansıtılır.

g) Teminat tutarı üzerindeki süresinde ödenmeyen alacaklar için temerrüt faizi hesap-
lanmasına devam edilir ve tahsilat için yasal yollara başvurulur.

ğ) Diğer piyasa katılımcılarına yansıtılan alacakların, ileri bir tarihte tahsil edilmesi ha-
linde; tahsil edilen tüm tutar, borcun yansıtılmış olduğu piyasa katılımcılarına, borcun paylaş-
tırıldığı oranda yansıtılır.

h) Takip eden fatura döneminin son ödeme tarihi itibariyle tüm muaccel borçlarını aşan
teminat tutarının artan kısmının, nakit teminat olması ve ilgili katılımcının nakit teminat tutarına
eşdeğer teminat mektubu sunması durumunda, mevcut nakit tutar katılımcıya iade edilir.

(6) Ödemeler ve teminatlara ilişkin yükümlülüklerin  132/Ç maddesinde belirtilen sü-
reler içinde Piyasa İşletmecisi ve merkezi uzlaştırma bankası tarafından kullanılan bilgisayar,
yazılım ya da teknolojik altyapının beklenmedik bir şekilde arızalanması ve merkezi uzlaştırma
bankasıyla ilgili olan arızaların Piyasa İşletmecisine geçerli sebeplerle raporlanması halinde,
Piyasa İşletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmaz.

(7) Piyasa katılımcısına uygulanacak asgari temerrüt matrahı ve temerrüt faizi Piyasa
İşletmecisi tarafından PYS aracılığıyla duyurulur. Asgari temerrüt matrahının altındaki tutarlara
temerrüt cezası uygulanmaz.”
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MADDE 62 – Aynı Yönetmeliğin 133 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “sı-
fır bakiye düzeltme tutarına” ibaresi “sıfır bakiye düzeltme katsayısı oranında piyasa katılım-
cılarına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 63 – Aynı Yönetmeliğin 134 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 134 – (1) Piyasa katılımcıları tarafından uzlaştırma bildirimlerine ya da fa-

turalara ilişkin Piyasa İşletmecisine yapılan itirazların yapılan değerlendirme sonucunda haklı
bulunması durumunda gerekli düzeltmeler Piyasa İşletmecisi tarafından gerçekleştirilir. İtirazın
sonuçlandırılmasını takiben Piyasa İşletmecisi tarafından ilgili piyasa katılımcısına, detaylı
enerji miktarları ve bedellerinin de yer aldığı düzeltmeye ilişkin PYS üzerinden bildirim yapılır.
Yapılan düzeltme sonucunda, piyasa katılımcısı ya da katılımcılarına yapılması gereken ya da
piyasa katılımcısı ya da katılımcılarının yapması gereken ödeme, en geç itiraza konu olan fa-
turanın tebliğ tarihini takip eden üçüncü fatura dönemine ilişkin fatura bildiriminde, geçmişe
dönük düzeltme kalemi olarak yer alır. Geçmişe dönük düzeltme kalemi, düzeltme yapılan fa-
tura dönemine ilişkin tüm dengesizlik uzlaştırması işlemlerinin yeniden yapılarak, hata düzelt-
me işleminin tüm katılımcılar üzerindeki etkisi değerlendirilecek şekilde belirlenir. Yapılan dü-
zeltmenin 133 üncü maddenin beşinci fıkrasına ilişkin olması durumunda ilgili fıkrada belirtilen
prosedüre göre işlem yapılır. Dengesizlik tutarına ilişkin düzeltmeler ilgili dengeden sorumlu
tarafa, sıfır bakiye tutarına ilişkin düzeltmeler ise TEİAŞ’a yansıtılır.

(2) Piyasa İşletmecisi tarafından kendisine kesilmiş olan faturalara ilişkin piyasa katı-
lımcılarına yapılan itirazlara ilişkin düzeltmeler ilgili piyasa katılımcısı tarafından gerçekleş-
tirilir. Piyasa İşletmecisi tarafından yapılan fatura itiraz başvuruları ile birlikte ilgili piyasa ka-
tılımcısı tarafından gönderilmiş olan fatura iade edilir. İlgili piyasa katılımcısı tarafından dü-
zeltilmiş olan fatura Piyasa İşletmecisine yeniden gönderilir.”

MADDE 64 – Aynı Yönetmeliğin 135 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Rekabete aykırı eylem ve işlemler
MADDE 135 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ele alınan herhangi bir organize toptan

elektrik piyasası faaliyetine ilişkin rekabete aykırı eylem ve işlem içerisinde olduğundan şüp-
helenilen tüzel kişilere ilişkin Rekabet Kurumunca inceleme yapılmasına dair girişimler; Piyasa
İşletmecisinin ve/veya Sistem İşletmecisinin buna ilişkin rapor düzenleyerek Kuruma sunması
ile ya da doğrudan, Kurum tarafından başlatılır.

(2) Rekabete aykırı eylem ve işlem içerisinde oldukları Rekabet Kurumunca tespit edi-
len katılımcılar ve/veya dengeleme birimlerinin gün öncesi piyasası ve dengeleme güç piyasası
kapsamındaki azami fiyat limitleri Kurul kararı ile en fazla 1 yıl süre ile katılımcı ve/veya den-
geleme birimi bazında düzenlenebilir. Söz konusu düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar Gün
Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belir-
lenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda ele alınır.”

MADDE 65 – Aynı Yönetmeliğin 136 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Organize toptan elektrik piyasası faaliyetlerine ilişkin, faaliyetleri destekleyici ve
öngörülebilirliği artırıcı nitelikteki veri ve bilgilerin Sistem İşletmecisi ve Piyasa İşletmecisi
tarafından piyasa katılımcılarına duyurulması esastır. Yayımlanacak bilgi ve veriler ile yayım-
lanma periyodları Kurum tarafından hazırlanan ve Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe gi-
ren Organize Toptan Elektrik Piyasalarında Şeffaflığın Teminine İlişkin Raporlama Prosedürleri
ile belirlenir.”

MADDE 66 – Aynı Yönetmeliğin 137 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ka-
nunun 11 inci maddesi” ibaresi “Kanunun 16 ncı maddesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 67 – Aynı Yönetmeliğin 138 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Pi-
yasa İşletmecisinden” ibaresi “Piyasa İşletmecisi tarafından belirlenen hususlara uygun olarak
ve Piyasa işletmecisinden” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 68 – Aynı Yönetmeliğin 139 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 139 – (1) Bu Yönetmelikle ilgili tüm bildirim ve faturalarda Piyasa Katılım

Anlaşmasında, Gün Öncesi Piyasası Katılım Anlaşmasında ve Gün İçi Piyasası Katılım An-
laşmasında belirtilen usuller uygulanır.”

MADDE 69 – Aynı Yönetmeliğin 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan” ibaresi yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 70 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının başına
“Kanunun geçici 12 nci maddesi kapsamında lisans verilmiş olanlar da dahil olmak üzere,”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 71 – Aynı Yönetmeliğin geçici 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 72 – Aynı Yönetmeliğin geçici 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşa-

ğıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Sıfır Bakiye Düzeltme Tutarı
GEÇİCİ MADDE 26 – (1) 1/1/2016 tarihine kadar Sıfır Bakiye Düzeltme Tutarının

sıfır bakiye düzeltme katsayıları kullanılarak piyasa katılımcılarından tahsiline devam edilir. 
İletim kayıplarının TEİAŞ tarafından satın alınması
GEÇİCİ MADDE 27 – (1) TEİAŞ 1/1/2016 tarihinden itibaren iletim sistemi kayıp-

larını satın almaya başlar. 1/1/2016 tarihinde iletim sistemi kayıplarının uzlaştırılmasını teminen
TEİAŞ’ın Piyasa İşletmecisine tüzel kişilik kaydı gerçekleştirilir.

EPİAŞ’ın piyasa işletim faaliyetine başlaması
GEÇİCİ MADDE 28 – (1) EPİAŞ piyasa işletim lisansı alana kadar Piyasa İşletmecisi

TEİAŞ’tır. 
Yayımlanacak usul, esas ve prosedürler
GEÇİCİ MADDE 29 – (1) Aşağıda yer alan usul, esas ve prosedürler en geç 1/6/2015

tarihine kadar yayımlanır:
a) Organize Toptan Elektrik Piyasalarında Şeffaflığın Teminine İlişkin Raporlama Pro-

sedürleri.
b) Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Li-

mitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar.
Asgari ve Azami Fiyat Limitleri
GEÇİCİ MADDE 30 – (1) Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında

Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde belir-
lenene kadar ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri 2000
TL/MWh olarak uygulanır.

Önceki alacak veya borçlara ilişkin uygulama
GEÇİCİ MADDE 31 – (1)  TEİAŞ’ın taraf olduğu dava ve takiplerden EPİAŞ’ın faa-

liyetleriyle ilgili olanlar, EPİAŞ’ın faaliyete geçiş tarihinden itibaren EPİAŞ tarafından yürü-
tülür.

Dengeleme birimi olan tüketim noktalarının dengeleme güç piyasası kapsamında
yerine getirilmeyen talimatlara ilişkin maliyetlerden muafiyeti

GEÇİCİ MADDE 32 – (1) Dengeleme birimi olan tüketim noktaları 1/1/2016 tarihine
kadar 102/A ve 105/A maddeleri kapsamında hesaplanan yerine getirilmeyen yük alma/atma
talimatlarına ilişkin maliyetlerden muaf tutulur.”

MADDE 73 – Bu Yönetmelik 1/7/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 74 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.
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Fatih Üniversitesinden:

FATİH ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Üniversitesine bağlı birimlerde önlisans

ve lisans eğitim ve öğretimi ile bu süreçte uygulanacak ölçme ve değerlendirme esaslarını dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fatih Üniversitesine öğrenci kabulü, önlisans ve lisans

eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi, 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.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Açık öğretim: Radyo, televizyon ve internet gibi iletişim araçları vasıtasıyla yapılan

eğitim-öğretimi, 
b) Alan içi seçimlik ders: Kayıtlı olunan programın öğretim programında alan içi olarak

tanımlanan seçimlik dersi,
c) Alan dışı seçimlik ders: Kayıtlı olunan programın öğretim programında alan dışı ola-

rak belirlenen seçimlik dersi,
ç) Ara sınav: Güz ve bahar yarıyılları ile yaz döneminde yapılan sınavı, 
d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlaya-

bilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden, öğrenci merkezli, öğrencinin iş
yüküne dayalı kredi sistemini,

e) Bahar yarıyılı: Genellikle Şubat ayında başlayıp Haziran ayında sona eren eğitim-
öğretim süresini, 

f) Başarılı öğrenci: GNO 2.00 veya üzeri olan öğrenciyi,
g) Başarısız öğrenci: GNO 1.99 ve altında olan öğrenciyi,
ğ) Birinci öğretim: Mesai saatleri içinde yapılan örgün eğitim-öğretimi,
h) Bütünleme sınavı: Final sınavına girme hakkını elde ettiği halde sınava girmeyen

veya final sınavına girdiği halde başarısız veya DC/DD notu alınan derslerin notlarını yükselt-
mek için girilebilecek yarıyıl sonu sınavını, 

ı) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere gö-
revlendirilen öğretim elemanını,

i) Değerlendirme etkinliği: Ara sınav, final veya bütünleme sınavları dışında yapılan
ve yarıyıl sonu notuna etkisi olan sınav ve diğer çalışmaları,

j) Değişim öğrencisi: Başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi iken yapılan anlaşma
gereği Üniversitenin ilgili bölümüne kayıt yaptırarak ders alan öğrenciyi,

k) Eşdeğer ders: İlgili yönetim kurulu tarafından içerikleri veya öğrenim çıktıları en az
%80 aynı kabul edilen dersi,
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l) Eşdeğer diploma programı: Öğretim programlarının veya öğrenim çıktılarının en az
% 80’i aynı olan programı,

m) Fazladan ders: Kayıtlı olunan programın öğretim programında olmakla birlikte faz-
ladan alınan seçimlik dersi,

n) Final sınavı: Bir yarıyılda açılmış bulunan derslerin yarıyıl sonu başarı notunun be-
lirlenmesine etki etmesi amacıyla yarıyıl sonunda yapılan sınavı,

o) GNO: Genel not ortalamasını,
ö) Güz yarıyılı: Genellikle Eylül ayında başlayıp takip eden Ocak ayında sona eren eği-

tim-öğretim süresini,
p) İkinci öğretim: Mesai saatleri dışında yapılan örgün eğitim-öğretimi,
r) İlgili Kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
s) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında ise meslek yüksekokulu yönetim kuru-
lunu,

ş) Karma öğretim: En az %30’u örgün, %70’i uzaktan yapılan eğitim-öğretimi, 
t) Mazeret sınavı: Mazereti nedeni ile ara sınava katılamayan öğrenci için açılan sınavı,
u) Misafir öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayan, belirli bir

konuda bilgi ve becerilerini artırmak isteyen öğrenciyi,
ü) Muafiyet sınavı: Senato tarafından belirlenen derslerden veya yabancı dil hazırlık

sınıfından muaf olmak için açılan sınavı, 
v) Mütevelli Heyeti: Fatih Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
y) Normal ders yükü: Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki

derslerin kredileri toplamını,
z) Not çizelgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, kod, isim, kredi, AKTS ve ba-

şarı notlarının topluca yazıldığı belgeyi,
aa) Onur öğrencisi: GNO 3.00 – 3.49 arasında olan öğrenciyi,
bb) Ortak öğretim: Diğer yükseköğretim kurumları veya diğer kuruluşlarla işbirliği ya-

pılarak yapılan öğretimi,
cc) Öğrenci iş yükü: Ders saatleri, laboratuvar, atölye, klinik çalışması, uygulama, proje,

seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde
harcanan toplam süreyi,

çç) Öğrencilik hakları: Bir kimsenin öğrenci olduğu için sahip olduğu hakları,
dd) Öğretim programı: Kayıtlı olunan programdan mezun olabilmek için alınması ge-

rekli dersleri gösteren belgeyi,
ee) Ön şart dersi: Bir dersin alınabilmesi için daha önce alınması ve en az FD notu ile

başarılması gereken dersi,
ff) Örgün öğretim: Öğretim süresince ders ve uygulamalara devamın zorunlu olduğu

eğitim-öğretimi,
gg) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup başka bir

yükseköğretim kurumundan ders alan öğrenciyi,
ğğ) Program dışı ders: Kayıtlı olunan programın öğretim programında olmadığı halde

öğrencinin kendi isteği ile aldığı dersi,
hh) Seçimlik ders: Öğretim programında yer alan ve varsa birden fazla ders arasından

seçerek alınabilecek dersi,
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ıı) Senato: Fatih Üniversitesi Senatosunu,
ii) Son sınıf öğrencisi: Önlisans programlarında üçüncü ve dördüncü, lisans program-

larında ise yedinci veya sekizinci yarıyılda veya uzatmalı statüde bulunan öğrenciyi,
jj) Şartlı başarılı: DC/DD notlarından başarılı kabul edilmek için GNO’nun en az 2.00

olması gerektiğini,
kk) Uzaktan öğretim: Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretim elemanı ve öğretim mater-

yallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği çevrimiçi eğitim-öğretimi,
ll) Uzatmalı statü: Kayıtlı olduğu programı normal öğrenim süresi içinde başarı ile ta-

mamlayamayan öğrencinin durumunu,
mm) Üniversite: Fatih Üniversitesini,
nn) Üstten ders: Kayıtlı olunan yarıyıldan sonraki yarıyılların derslerini,
oo) Yan şart dersi: Bir dersin alınabilmesi için birlikte alınması gereken dersi, 
öö) Yarıyıl ders yükü: Yarıyılda kayıtlı olunan derslerin kredilerinin toplamını, 
pp) Yaygın eğitim: Toplumun her kesimine değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma

amacı güden eğitim-öğretim türünü,
rr) Yeni ders: İlk defa alınan dersleri,
ss) Yüksek onur öğrencisi: GNO’su 3.50 ve üstü olan öğrenciyi, 
şş) Zorunlu ders: Öğrencinin mezun olabilmek için almak ve başarmak zorunda olduğu

dersi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Öğrenci Kabulü 

ÖSYM tarafından yerleştirilme
MADDE 5 – (1) Merkezi sınavla öğrenci alınan programlara öğrenciler, Senatonun

teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kontenjanlar dâhilinde ÖSYM tarafından
yerleştirilir.

Özel yetenek ile öğrenci alma
MADDE 6 – (1) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlara, Senato tarafından

belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öğrenci kabul edilebilir. 
Yurt dışından öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre Yükseköğretim Kurulu-

nun kararları esas alınarak, Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yurtdı-
şından Üniversiteye öğrenci kabul edilebilir. 

Yatay geçiş ile öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
hükümleri esas alınarak, Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öğrenci
kabul edilebilir. 

Dikey geçiş ile öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek

Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine De-
vamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen ilave usul ve esaslar
çerçevesinde Üniversiteye öğrenci kabul edilebilir.
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Çift anadal ve yandal
MADDE 10 – (1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-

ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri esas alınarak Senato tarafından belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde Üniversiteye bağlı programlarda çift anadal ve yandal programı açılarak
öğrenci kabul edilebilir.

Misafir, özel veya değişim öğrencileri
MADDE 11 – (1) Yurt içi/yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda önlisans/lisans

düzeyinde herhangi bir programa kayıtlı olmayan kişiler, Üniversitede açılan derslere misafir
öğrenci statüsünde başvurabilirler. Misafir öğrenciye bir yarıyılda en çok üç ders verilir.

(2) Yurt içi/yurt dışında bir yükseköğretim kurumu mezunu veya önlisans/lisans düze-
yinde öğretim gören öğrenci, en çok iki yarıyıl için Üniversitede özel öğrenci olarak ders almak
için başvurabilir. Özel öğrencinin normal ders ve yarıyıl ders yükü kayıtlı öğrencilerin ders
yükü ile aynıdır. Önlisans programlarında ilk yarıyıla, lisans programlarında ise ilk iki yarıyıla
özel öğrenci kabul edilmez.

(3) Değişim programı öğrencisi, anlaşmaya bağlı olarak azamî iki yarıyıl ders alabilir.
(4) Misafir, özel ve değişim programı için başvurular, ilgili Yönetim Kurulu tarafından

karara bağlanır.
(5) Misafir, özel veya değişim programı öğrencileri, Üniversite öğrencisi sayılmamak

ve öğrencilik haklarından yararlanamamakla birlikte, Üniversite öğrencilerine uygulanan aka-
demik ve idari kurallara tabidirler. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez; sadece aldık-
ları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kayıt İşlemleri

Kayıt işlemlerini yürütme
MADDE 12 – (1) Üniversiteye kayıt yaptırma hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri,

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. 
Kayıt yaptırma
MADDE 13 – (1) Üniversiteye kayıt yaptırabilmek için;
a) Kayıt hakkı kazanmış,
b) Ortaöğretim diplomasına sahip,
c) Tam burslu değil ise, en az bir yarıyıllık öğrenim ücretini ödemiş,
ç) Üniversite Yönetim Kurulunun sunulmasını gerekli gördüğü belgeleri ibraz etmiş,
olmak gerekir.
(2) Kayıt, belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanmış kopyası

ile yapılır.
(3) Bizzat veya vekili vasıtasıyla kaydını yaptıran aday, Üniversite öğrencisi kabul

edilir.
(4) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrenci tarafından kayıt esnasında veya sonra beyan

edilen adresine yapılır.
Eksik veya yanıltıcı belge ile kayıt
MADDE 14 – (1) Eksik belge sunduğu anlaşılan öğrenciye, ilgili belgeyi getirmesi için

bir sonraki yarıyıl kayıt dönemine kadar süre tanınır. Bu sürenin sonunda istenen belgeyi ge-
tirmeyen öğrencinin kaydı yenilenmez.

(2) Yanıltıcı belge ile kayıt yaptırdığı anlaşılan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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Kimlik kartı
MADDE 15 – (1) Üniversite öğrencisine, öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için

fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.
Danışman atama
MADDE 16 – (1) Üniversite öğrencisine ilgili bölüm başkanı tarafından bir akademik

danışman atanır. Danışman atama ile danışmanın görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar
Senato tarafından belirlenir.

İzin alma ve hakların saklı tutulması 
MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim yılı başladığı andan itibaren 30 gün içerisinde mü-

racaat eden öğrenciye, ilgili Yönetim Kurulu, kabul edilebilir bulduğu sebebe dayanarak, bir
defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, önlisans programlarında azamî iki, lisans programlarında
azamî dört yarıyıl izin verebilir.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkûmiyet ve askerlik te-
cilinin kaldırılması gibi nedenlerle olayın meydana gelmesinden sonra 20 gün içerisinde belgesi
ile başvuran öğrenciye, ilgili Yönetim Kurulu, yarıyıl içinde de izin verebilir. Söz konusu ne-
denlerin devamı halinde ilgili Yönetim Kurulu, önlisans programlarında azamî iki, lisans prog-
ramlarında azamî dört yarıyılı geçmemek üzere izin süresini uzatabilir.

(3) Yaz döneminde öğrenciye izin verilmez.
(4) İzinli öğrenci, derslere devam edemez, sınavlara giremez ve izinli olduğu yarıyılda

başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı dersler için muafiyet talebinde bulunamaz. 
(5) İzinli geçirilen süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.
(6) İzinli geçirilen yarıyıllar için Mütevelli Heyet tarafından kararlaştırılan öğrenim üc-

reti ödenir.
Kayıt sildirme
MADDE 18 – (1) Öğrencinin talebi halinde kaydı silinir. Kayıt sildirme için gerekli

işlemler Senato tarafından belirlenir.
(2) Kaydı silinen öğrenciye, talep etmesi halinde, öğrenim durumunu gösteren bir belge

ve kaydını yaptırırken Üniversiteye teslim ettiği belgeleri geri verilir. Ancak kayıtlı olduğu ya-
rıyıla ait öğrenim ücreti iade edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Eğitim-Öğretimin Genel Esasları 

Ücretler
MADDE 19 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen

ücrete tabidir.
(2) Üniversiteye kabul edilen özel ve misafir öğrenciler ile aksi sözleşmede kararlaştı-

rılmamış ise değişim öğrencileri, kayıtlı oldukları yarıyılın ücretini Üniversiteye öderler.
Burslar
MADDE 20 – (1) Eğitim-öğretim, barınma ve öğrencilere sağlanacak diğer burslara

ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
Eğitim-öğretim şekli
MADDE 21 – (1) Eğitim-öğretim; örgün, yaygın, açık, ortak, uzaktan ve karma öğretim

şeklinde yapılabilir. Örgün öğretim, birinci ve ikinci öğretim şeklinde olabilir.
Uzaktan eğitim-öğretim
MADDE 22 – (1) Bir diploma programındaki derslerin tamamı, bir kısmı veya bir der-

sin %30’u örgün ve %70’i uzaktan eğitim-öğretim yoluyla karma olarak verilebileceği gibi
derslerin bir kısmı hem örgün hem de uzaktan eğitim-öğretim yoluyla da verilebilir.
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(2) Uzaktan öğretim yoluyla dersler, ağ üzerinden eşzamanlı olarak çevrimiçi teknolo-
jilerle, video konferans, sanal sınıf, forum uygulamaları gibi eşzamanlı araçlarla öğrencilerin
birbiri ile ve öğretim elemanı ile etkileşim kurularak eşzamanlı biçimde verilir.

Üniversitede yaz dönemi
MADDE 23 – (1) Akademik takvimde belirlenen sürede, Üniversiteye bağlı tüm prog-

ramlarda ve yabancı dil hazırlık sınıfında yaz dönemi eğitim-öğretimi yapılabilir.
(2) Yaz döneminde açılması mümkün olan ve öğrencilerin müracaatı sonunda kesin

açılan ve açılmayan dersler Rektörlük tarafından ilan edilir.
(3) Yaz döneminde açılan dersin, ilgili yarıyılda o dersi veren öğretim elemanı tarafın-

dan verilmesi zorunlu değildir.
Yaz döneminde başka bir yükseköğretim kurumundan ders alma
MADDE 24 – (1) Yaz döneminde Üniversitede açılmayan dersler, Senato tarafından

belirlenen, başka yükseköğretim kurumlarından alınabilir. Senato tarafından yaz döneminde
hangi üniversiteden ders alınabileceği kararlaştırılmadığı takdirde kayıtlı olunan programdan
daha yüksek puanla öğrenci alan başka bir yükseköğretim kurumundan ders alınabilir.

(2) Bir dersin yaz döneminde Üniversitede açılacağı ilan edildiği halde ön kayıt yap-
tırmayan öğrencinin ilgili dersi başka bir yükseköğretim kurumundan almasına izin verilmez.

(3) Yaz döneminde Üniversitede açılmayacağı ilan edilen veya ön kayıt yaptırılıp da
yeterli başvuru olmadığı için açılmayan dersin başka bir yükseköğretim kurumundan alınma-
sına ilgili Yönetim Kurulu karar verir.

Başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak
ders alma

MADDE 25 – (1) Önlisans programına kayıtlı öğrencinin azamî bir yarıyıl, lisans prog-
ramına kayıtlı öğrencinin azamî iki yarıyıl, başka bir yükseköğretim kurumunda özel veya de-
ğişim öğrencisi olmasına ve Üniversitedeki ders ve sınavları ile ilgili hususlara ilgili Yönetim
Kurulu tarafından karar verilir.

(2) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencinin öğretim dili ya-
bancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu
belgelemeleri gerekir.

(3) Başka bir yükseköğretim kurumunda özel veya değişim öğrencisi olan öğrenci, öğ-
renim ücretini Üniversiteye öder.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumunda özel veya değişim programı öğrencilerine yar-
dımcı olmak üzere Dekan/Müdür tarafından bir öğretim elemanı Değişim Koordinatörü olarak
görevlendirilir.

(5) Özel veya değişim öğrencisi olarak başka bir yükseköğretim kurumunda geçirilen
süreler, öğrenim süresinden sayılır.

(6) Özel ve değişim öğrencisi olarak başka bir yükseköğretim kurumundan alınabilecek
kredilerin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin 4’te 1’ini geçemez.

Akademik yıl ve akademik takvim
MADDE 26 – (1) Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir.
(2) Bir akademik yıl, ara sınav, final ve bütünleme sınavları ile her biri 14 haftalık güz

ve bahar yarıyıllarındaki eğitim-öğretim süresini kapsar.
(3) Yaz dönemi, yarıyıldan sayılmamakla birlikte yaz döneminde açılan derslerin kredi

toplamı, sınavları ve notları açısından yarıyıldan bir farkı yoktur.
(4) Yaz döneminde, derslerin açıldığı yarıyıldaki haftalık kredileri toplamı sabit kal-

makla birlikte yarıyıldan daha kısa bir sürede verilmesi mümkündür.
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Azamî öğrenim süresi ve ilişik kesme
MADDE 27 – (1) Öğrenci, her yarıyıl kayıt yaptırmasa dahi, öğrenim süresi iki yıl olan

önlisans programlarını dört, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını yedi, öğrenim
süresi beş yıl olan lisans programlarını sekiz, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını
dokuz yıl içinde tamamlayamazsa Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Yatay veya dikey geçiş halinde, öğrencinin kaydının yapıldığı yarıyıldan önceki ya-
rıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.
(4) Azami öğrenim süresi içinde dört yıl üst üste öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin,

ilgili Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile
Üniversite ile ilişiği kesilebilir.

(5) Kayıtlı olduğu programı normal eğitim-öğretim süresi içerisinde tamamlayamayan
öğrenci uzatmalı statüye geçirilir.

(6) Uzatmalı statü öğrencisi, NA ile tanımlanan ve almadığı dersleri almak zorundadır.
(7) Uzatmalı statü öğrencisine aldığı fakat başarısız olduğu derslerden ek sınav hakkı

verilir.
Eğitim-öğretim dili ve yabancı dil yeterliliği
MADDE 28 – (1) Eğitim-öğretim dili ve yabancı dil yeterliliği; 4/12/2008 tarihli ve

27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile
ayrıca Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yü-
rütülür.

(2) Eğitim-öğretim dili, yeni açılan programlarda Senato kararı ve Yükseköğretim Ku-
rulunun onayı, eğitime devam edilen programlarda, ilgili kurulun teklifi, Senato kararı ve Yük-
seköğretim Kurulunun onayı ile belirlenir.

(3) Hazırlık sınıfını başarmanın zorunlu olduğu bir programa kayıtlı öğrenci, bir aka-
demik yıl hazırlık eğitimi aldıktan sonra, aynı programın Türkçe eğitim-öğretim yapılan prog-
ramına kaydının yapılmasını talep edebilir. Öğrencinin ilgili programa kaydının yapılmasına
ilgili Yönetim Kurulu karar verir.

(4) Hazırlık sınıfının isteğe bağlı olduğu programa kayıtlı bir öğrenci, ilgili Yönetim
Kurulu kararı ile hazırlık sınıfına devam ettiği takdirde, Hazırlık Okulu Koordinatörlüğü tara-
fından, kendisine, hazırlık sınıfı eğitimi sonunda elde ettiği derecesini gösteren bir belge verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Derslerle İlgili Genel Esaslar

Derslerin niteliği
MADDE 29 – (1) Dersler, zorunlu veya seçimliktir. Seçimlik dersler, alan içi/alan dışı

veya teknik/teknik olmayan şeklinde ikiye ayrılır. Bazı dersler için ön/yan şart dersi veya ders-
leri belirlenebilir.

Eğitim-öğretim programı
MADDE 30 – (1) Eğitim-öğretim programı ve değişikliği, ilgili bölümün görüşü, ilgili

Kurulun teklifi ve Senatonun onayı ile geçerlilik kazanır.
(2) Derslerin AKTS kredisi, haftalık kredi değeri, teorik veya uygulamalı olup olmadığı

eğitim-öğretim programında gösterilir.
(3) Eğitim-öğretim programında, öğrencinin mezuniyet şartını sağlayabilmesi için al-

ması gerekli zorunlu ve seçimlik dersler belirtilir.
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(4) Öğretim programına ders eklenmesi durumunda, dersin eklendiği yarıyıldan üstte
bulunan öğrencilerin o dersi alıp almayacağı hakkında da karar verilir.

(5) Öğretim programından ders çıkarılması durumunda o dersi alan öğrencilerin durumu
hakkında da karar verilir.

(6) Eğitim-öğretim programının bir akademik yıl AKTS kredileri toplamı, 60 AKTS
kredisinden az olamaz.

(7) Eğitim-öğretim programındaki seçimlik derslerin AKTS kredilerinin toplamı, mezun
olmak için gerekli AKTS kredilerinin toplamının %25’inden az olamaz.

Derslerin süresi
MADDE 31 – (1) Aksi kararlaştırılmadıkça derslerin süresi bir yarıyıldır.
Ders muafiyeti
MADDE 32 – (1) Senato tarafından belirlenen dersler için ilgili bölüm tarafından mua-

fiyet sınavı açılır.
(2) Muafiyet sınavına giren öğrencilere bu Yönetmelik hükümlerine göre harf notu

verilir.
Ders transferi
MADDE 33 – (1) Öğrenci, kaydını yaptırdığı veya derslere kaydolduğu yarıyılda, eği-

tim-öğretimin başladığı birinci haftanın sonuna kadar, Üniversiteye bağlı başka bir programdan
veya başka bir yükseköğretim kurumundan özel, misafir, değişim, kayıtlı öğrenci olarak veya
yaz döneminde aldığı ve başarılı olduğu derslerin transferini talep edebilir.

(2) Yatay geçiş, özel/misafir/değişim, kayıtlı öğrenci veya yaz döneminde alınan ve
transfer edilmesi talep edilen derslerden eşdeğerliği ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilen dersler, bu Yönetmelik hükümlerine göre harf notuna çevrilerek not çizelgesine işlenir. 

(3) Dikey geçiş ve Çift Anadal Programında eşdeğerliği kabul edilen dersler T notu ile
transfer edilir.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumunda alınan yüzlük sistemdeki bir not, dörtlük sis-
teme çevrilirken 20’ye bölünerek bir eksiği alınır.

Ders açma
MADDE 34 – (1) İlgili bölüm başkanı, öğretime başlanacak yarıyıl zorunlu derslerinin

tamamı ile açılması bölüm kurulu tarafından kararlaştırılmış olan seçimlik dersleri, öğrencilerin
elektronik ortamda kayıt olabilecekleri hale getirir.

(2) Bir dersin bir yarıyılda açılması esastır. Ancak ihtiyaç halinde bir ders, hem güz
hem de bahar yarıyılında ve yaz döneminde açılabilir.

(3) Güz veya bahar yarıyılında açılmayan zorunlu bir ders, yaz döneminde açılamaz.
Güz ve bahar yarıyıllarında zorunlu dersin açılması için derse kaydolanların sayısı önemli de-
ğildir. 

(4) Seçimlik dersler ile yaz döneminde derse kaydolanları nazara alarak dersin açılıp
açılmayacağına ilgili Yönetim Kurulu karar verir.

Derslere kayıt
MADDE 35 – (1) Öğrenci, her yarıyıl akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde

derslere kaydını yaptırabilir.
(2) Yaz döneminde açılması mümkün olan dersler Üniversitenin internet sitesinde ilan

edilir. Öğrenci, yaz döneminde alacağı derslere ilanda belirtilen süre içerisinde kaydını yap-
tırır.

(3) Derslere kaydını yaptırmayan öğrenci, derslere devam edemez, sınavlara giremez
ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) İzinli sayılma dışında, ders kaydı yapılmayan yarıyıl, öğrenim süresinden sayılır. 
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Ders alma şekli ve sorumluluk
MADDE 36 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğretim prog-

ramında yer alan ve alabileceği dersleri elektronik ortamda seçer ve danışmanın onayına sunar.
Danışmanın onayı ile ders seçme işlemi tamamlanır. Ders seçme hususunda yapılan yanlışlık-
lardan öğrenci sorumludur.

Derslerin alınma sırası
MADDE 37 – (1) Eğitim-öğretim, öğretim programına uygun olarak ve programdaki

sıra izlenmek suretiyle yürütülür. Ancak, güz yarıyılı sonunda yabancı dil hazırlık yeterliğini
sağlayan öğrenci, takip eden bahar yarıyılında eğitim-öğretime başlayabilir. Bahar yarıyılında
yabancı dil hazırlık yeterliğini sağlayan öğrenci, yatay/dikey geçişle gelmiş ise intibakının ya-
pıldığı yarıyıldan önceki yarıyıllara ait alması gereken dersleri takip eden yaz döneminde al-
maya başlayabilir.

(2) Öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyıla göre alttan kabul edilen yarıyıllarda almadığı veya
alıp da başarısız olduğu dersleri öncelikle almak zorundadır.

Ders alma hakkı
MADDE 38 – (1) Kayıtlı olunan yarıyıldaki zorunlu ve seçimlik derslerin tamamının

ilgili yarıyılda alınması zorunlu değildir.
(2) Ön şartlı dersi alabilmek için ön şart dersinden en az FD notu almış olmak gerekir.
(3) Bir dersi almak için başka bir ders yan şart dersi olarak öngörülmüş ise iki dersin

birlikte alınması gerekir.
(4) Başarısız olunan dersin tekrarı zorunlu, başarılı olunan derslerin tekrarı isteğe bağ-

lıdır.
(5) Tekrarlanacak dersin seçmeli ders olması durumunda, söz konusu dersin yerine alan

içi/alan dışı veya teknik/teknik olmayan şartına bağlı kalınarak başka bir ders alınabilir. Bu
durumda daha önce alınan ders, yarıyıl sonunda fazladan alınan ders olarak not çizelgesine iş-
lenir.

(6) Alınan seçimlik dersler, öğretim programında olması gerekenden fazla ise, en yüksek
not alınandan başlanarak not çizelgesine yerleştirilir. Artan seçimlik dersler, fazladan alınan
ders olarak not çizelgesine işlenir.

(7) Tamamen yabancı dilde eğitim yapılan bir programa kayıtlı olan öğrenci, Türkçe
eğitim yapılan programdan alan dışı/teknik olmayan seçimlik ders alabilir.

(8) Türkçe eğitim yapılan bir programa kayıtlı olan öğrencinin, kısmen veya tamamen
yabancı dilde eğitim yapılan programdan alan dışı seçimlik ders alabilmesi için 4/12/2008 ta-
rihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ye-
dinci maddesinde sayılan şartları sağlamış olması gerekir.

(9) Yaz döneminde ders almak, isteğe bağlıdır. Yaz döneminde daha önceki yarıyıllarda
alınmayan, alınıp da başarısız olunan veya not yükseltmek amacıyla ders alınabilir. Bir üst ya-
rıyıldan ders alabilmek için öğrencinin GNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.

Ders yükü
MADDE 39 – (1) Ders yükü hesabında derslerin teori ve uygulama kredi değeri esas

alınır.
(2) Öğrencinin yarıyıl ders yükü, normal ders yükünün bir buçuk katını geçemez. So-

nucun buçuklu çıkması durumunda bir üst tam sayıya tamamlanır.
(3) Son sınıf öğrencisinin yarıyıl ders yükü, en çok 40 kredidir.
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(4) Yaz döneminde ders yükü, toplamda 12 krediyi geçmemek şartı ile 3 derstir. Ancak
son sınıf öğrencisi, toplamda 15 krediyi geçmemek şartıyla en çok 5 ders alabilir.

(5) Alınan derslerin kredileri toplamı ile yarıyıl/yaz dönemi ders yükünün örtüşmemesi
durumunda yarıyıl/yaz dönemi ders yükünün bir kredi fazlası alınabilir.

(6) Fazladan alınan seçimlik veya üstten alınan zorunlu dersler, yarıyıl ders yükü hesa-
bına dâhildir.

(7) Program dışı alınan dersler, yarıyıl ders yükü hesabına katılmaz.
Fazladan seçimlik ders alma
MADDE 40 – (1) GNO’su 2.00 ve üstü olan öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılda bir tane

fazladan seçimlik ders alabilir. Üniversitedeki eğitim hayatı boyunca fazladan en çok 4 seçimlik
ders alınabilir.

Üstten ders alma
MADDE 41 – (1) GNO’su 3.00-3.49 arasında olan öğrenci 1, 3.50-4.00 arasında olan

öğrenci 2 zorunlu dersi üstten alabilir.
(2) Üniversiteye ilk kayıt yaptırdığı yarıyılda herhangi bir sebeple öğretim programın-

daki derslerin en az ikisinden muaf olan öğrenciye, ilgili Yönetim Kurulu kararıyla, muaf ol-
duğu derslerin kredi değerlerini aşmayacak şekilde üstten ders verilebilir.

Ders çıkarma-ekleme ve ders sildirme
MADDE 42 – (1) Yarıyıl derslerinin başlamasının ikinci haftasında, kayıt olunan iki

dersi çıkarmak ve onların yerine başka iki ders eklemek mümkündür. Bir dersin şubesini de-
ğiştirmek ders çıkarma-ekleme sayılmaz.

(2) Yaz döneminde ders çıkarma-ekleme yapılamaz.
(3) Ders kayıtlarının başladığı birinci haftanın sonuna kadar, öğrencinin not çizelge-

sinde, öğretim programına göre fazladan alınmış seçimlik dersi varsa bunlardan bir tanesi, öğ-
rencinin talebi ve ilgili Yönetim Kurulunun kararı ile silinebilir. Silinen ders, öğrencinin not
çizelgesinde görülmez ve not çizelgesine tekrar eklenmez.

Derslerin yapılış şekli
MADDE 43 – (1) Dersler, teorik ve/veya uygulama, proje, stüdyo, laboratuvar, atölye

çalışmaları, pratik çalışmalar, arazi uygulaması, seminer, bitirme çalışması, staj ve benzeri ça-
lışmalar şeklinde yapılabilir.

Ders ve uygulamalara devam
MADDE 44 – (1) Teorik derslerin haftalık kredilerinin bir yarıyıldaki toplamının

%70’ine, uygulama veya laboratuvar çalışmalarının ise %80’ine devam zorunludur. Devam
şartını yerine getirmeyen öğrenciye, o dersten NA notu verilir.

(2) NA notu alınan dersler hariç, ders tekrarı halinde teorik kısmı için devam şartı aran-
maz. Ancak öğrencinin derse devam dışındaki yükümlülükleri devam eder.

(3) Uzaktan öğretimle verilen derslerde devam gerektiren faaliyetlerin devam zorunlu-
luğu oranı, ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Dersin alındığı yarıyılda devam şartının sağlanmış olması, yaz döneminde derslere
devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(5) Öğrencilerin devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından Üniversitenin internet
sitesine işlenir ve öğrencilerin bu bilgiye ulaşmalarına imkân sağlanır.

(6) Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal et-
kinliklere katılmasına izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler devam-
sızlık hesabında dikkate alınmaz.
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ALTINCI BÖLÜM 
Sınavlar ve Notlar 

Sınav programları ve yeri
MADDE 45 – (1) Sınav programı ile sınavların nerede yapılacağı Rektörlük tarafından

ilan edilir.
(2) Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte yapılır. Ancak arazi üzerinde ya-

pılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları dışında da yapıla-
bilir.

Sınav şekli ve sorumluluk
MADDE 46 – (1) Sınavlar, yazılı, sözlü, sözlü sunum, proje veya ödev şeklinde yapı-

labilir. 
(2) Laboratuvar, uygulama ve arazi üzerinde yapılması gereken derslerle, sınava girme

hakkı bu çalışmaların sonucuna bağlı olan derslerin sınavları, bu çalışmaların bitiminde de ya-
pılabilir.

(3) Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin sınavlar ve diğer değerlendirme
faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak merkezi bir
sınav şeklinde yapılabilir.

(4) Uzaktan öğretimde ara sınavlar, gözetimsiz olarak elektronik ortamda yapılabilir.
(5) Uzaktan öğretimde final sınavları ile bütünleme sınavları, gözetimli olarak Senato

tarafından belirlenen yerde veya elektronik ortamda yapılır.
(6) Sınavı, dersi vermekle görevli öğretim elemanı düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim

elemanının sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin yapacağına öğretim
elemanının önerisi üzerine ilgili bölüm başkanı karar verir ve görevlendirme yapar.

Sınav çeşitleri ve sınavlara katılma
MADDE 47 – (1) Her yarıyılda en az bir ara sınav, yarıyıl sonunda bir final ve bir bü-

tünleme sınavı yapılır.
(2) Final sınavına girebilmek için ilgili dersi almak ve devam şartını sağlamak gerekir. 
(3) Bütünleme sınavına girebilmek için final sınavına girme hakkını kazanıp da sınava

girmemek ya da final sınavına girdiği halde FF, FD, DD, DC veya U notu almış olmak gerekir.
Disiplin işlemleri
MADDE 48 – (1) Sınav veya değerlendirme etkinliğinde; kopya çekmeye teşebbüs

eden, kopya çeken veya kopya çektiren öğrenciyi tespit eden sınav gözetmeni, varsa öğrencinin
elinden kopya malzemesi ve o zamana kadar yazdığı evrakı alarak kendisine başka sınav kâğıdı
verir ve sınava kaldığı yerden devam etmesini sağlar, gerekirse yerini değiştirir, fakat sınav
huzurunu bozmadığı sürece sınav salonundan çıkartmaz. Kopya çektiren öğrenci sınav salo-
nunda ise yeri değiştirilir veya gerekli başka tedbirler alınır. Başkasının yerine sınava giren
öğrenci sınav salonundan çıkartılır.

(2) Görevli olduğu salonda bir önceki fıkrada sayılan hareketlerde bulunan öğrenciyi
tespit eden gözetmen, ilgili öğrencinin sınav evrakını ve varsa kopya malzemelerini ekleyerek,
durumu Dekanlığa/Müdürlüğe bir dilekçe ile bildirir. Dekan/Müdür, ilgili öğrenci hakkında
disiplin soruşturması başlatır.

(3) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre
yürütülür.

(4) Hakkında disiplin soruşturması başlatılan öğrencinin, disiplin soruşturması sonuç-
lanıncaya kadar derslere devam etmesi veya sınavlara girmesi engellenemez.
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Disiplin soruşturması halinde değerlendirme notu
MADDE 49 – (1) Kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği veya sınava kendi ye-

rine başkasını girdirdiği için hakkında soruşturma başlatılan öğrencinin sınav evrakı, soruştur-
ma sonuçlanıncaya kadar değerlendirilmez. Bu sırada ilgili sınıfın notları ilan edilirse bu du-
rumdaki öğrencinin sınava girmediği kabul edilir. 

(2) Disiplin soruşturması sonucu öğrenciye herhangi bir ceza verilmemiş ise, öğrencinin
sınav evrakı değerlendirilir. Disiplin soruşturması final sınavı ile ilgili olup da bu arada aynı
dersin bütünleme sınavı yapılmış ise öğrencinin final ve bütünleme sınavlarından aldığı not-
lardan yüksek olanı esas alınır.

(3) Disiplin soruşturması sonucu herhangi bir ceza alan öğrenciye, aldığı disiplin ceza-
sının yanı sıra, ilgili sınav veya değerlendirme etkinliğinden sıfır notu verilir. 

(4) Yarıyıl sonu notuna etkisi olan tüm proje, laboratuvar raporu, ödev ve benzeri de-
ğerlendirme etkinliklerinde intihal yapıldığı anlaşılırsa söz konusu etkinlik için sıfır notu ve-
rilir.

Disiplin cezası almanın ceza ve not dışındaki sonuçları
MADDE 50 – (1) Disiplin cezasının, öğrencinin bursluluk statüsüne etkisi, Senato ta-

rafından kararlaştırılır.
(2) Disiplin cezası alan öğrenci, gerekli not ortalamasını sağlasa dahi onur ve yüksek

onur öğrencisi olarak mezun olamaz.
Değerlendirme etkinlikleri ve sınavlarda mazeret 
MADDE 51 – (1) Ara sınav dışındaki değerlendirme etkinliklerine mazereti nedeni ile

katılamayan öğrenciye, dersin öğretim elemanı, telafi imkânı verebilir.
(2) Sınava girmesine engel olacak bir mazereti nedeni ile ara sınava giremeyen öğrenci,

mazeret sınavı hakkı verilmesi için, mazeretin ortadan kalkmasından itibaren beş iş günü içe-
risinde Üniversitenin internet adresinde yer alan mazeret dilekçesini doldurarak Dekanlığa/Mü-
dürlüğe müracaat eder. Aynı süre içerisinde mazeret belgesini Dekanlık/Müdürlüğe elden teslim
eder veya posta ile gönderir. Mazereti, ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciye,
mazeret sınavına girme hakkı verilir.

(3) Öğrencinin, mazeretli olduğu süreler içerisinde girdiği sınavlardan aldığı notlar ge-
çersiz sayılır.

(4) Mazeret sınavına girmeyen öğrencinin tekrar mazereti kabul edilmez.
(5) Final sınavına giremeyen öğrencinin mazeret sınavı bütünleme sınavıdır. Bütünleme

sınavının mazeret sınavı yoktur.
Notlar
MADDE 52 – (1) Ortalamaya katılan harf notları ile dörtlük sistemdeki karşılıkları şu

şekildedir:
Harf Notu Katsayı 
AA 4.00 
BA 3.50 
BB 3.00 
CB 2.5 
CC 2.00 
DC 1.5 
DD 1.00
FD 0.5 
FF 0
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(2) Ortalamaya katılmayan notlar ve anlamları şu şekildedir: 
a) S notu; öğretim programında kredisiz olup da başarılı kabul edilen ders için verilir.
b) T notu; herhangi bir yükseköğretim kurumundan alınıp da başarılı olunan ve eşde-

ğerliği ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesine rağmen harf notu verilmeyen ders
için verilir.

c) U notu; öğretim programında kredisiz olup da başarısız kabul edilen ders için verilir.
(3) Derslerin tanımında kullanılan kısaltmalar ve anlamları şu şekildedir:
a) A/T; Alan içi/Teknik seçmeli dersleri tanımlamak için kullanılır.
b) AD/TO; Alan dışı/Teknik olmayan seçmeli dersleri tanımlamak için kullanılır.
c) I; Yarıyıl içinde başarılı olunduğu halde geçerli mazeret nedeni ile nihai not için ge-

rekli şartların sağlanamadığı ders için kullanılır. Herhangi bir dersten I notu alındığı takdirde
bir sonraki yarıyılın kayıt döneminin başlangıcına kadar bir not alınmadığı takdirde I notu ken-
diliğinden FF haline gelir.

ç) NA; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getire-
mediği için final ve bütünleme sınavına girme hakkını kaybeden öğrenciye verilir. NA olarak
tanımlanan ders alınmamış kabul edilir.

d) NI; fazladan alınan dersi tanımlamak için kullanılır ve not çizelgesinde ilgili dersten
alınan harf notu ile birlikte gösterilir.

Sınav sonuçlarının ilanı 
MADDE 53 – (1) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 20 iş günü

içerisinde Üniversitenin internet sitesinden öğrencilere duyurulur.
(2) Öğrencilere duyurulan notlar ile Üniversitenin kayıtları arasında farklılık olması

durumunda, Üniversite kayıtları esas alınır.
Sınav kâğıtlarının teslimi, saklanması ve imhası 
MADDE 54 – (1) Öğretim elemanı, sınav sonuçlarının ilanı ile birlikte sınav ve değer-

lendirme evrakını Dekanlığa/Müdürlüğe teslim eder. Dekanlık/Müdürlük, teslim aldığı evrakı,
Rektörlüğün göstereceği depoya teslim eder.

(2) Bütün değerlendirme ve sınav evrakı, yapılış tarihinden itibaren iki yıl süreyle Rek-
törlük tarafından saklanır ve bu sürenin sonunda Rektörlüğün oluşturacağı komisyon tarafından
durum tutanağa geçirilerek imha edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz ve not düzeltme 
MADDE 55 – (1) Öğrenci, sınav sonucuna, notların ilan edilmesinden itibaren 5 işgünü

içerisinde, Üniversitenin internet sitesindeki maddi hata itiraz dilekçesi doldurarak itiraz ede-
bilir. İtiraz, notların toplanması veya okunmayan cevaplar açısından İlgili Yönetim Kurulu ta-
rafından incelenir. Okunmayan cevap olması durumunda dersin öğretim elemanının ilgili cevabı
okuması sağlanır. İtiraz, İlgili Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılır.

(2) İlgili öğretim elemanı, notların takdirinde, toplanmasında hata ettiğini veya oku-
madığı cevapların bulunduğunu tespit ederse, notların ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde
İlgili Dekanlığa, Personel Bilgi Sistemi üzerinden başvurarak hatanın giderilmesini talep ede-
bilir. Cevaplara verilen notların toplama hatası İlgili Yönetim Kurulu, notların takdiri ve okun-
mayan cevaplar ilgili öğretim elemanı tarafından giderilir. 

(3) Başvuruyla ilgili araştırma İlgili Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılır.
Ders tekrarı halinde esas alınan not
MADDE 56 – (1) Bir dersin tekrarı, yaz döneminde alınması veya bir dersten hem final

hem de bütünleme sınavına girilmesi durumunda en son alınan not esas alınır.

28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Derslerden başarılı ve başarısız sayılma 
MADDE 57 – (1) Ortalamaya katılan AA, BA, BB, CB, CC notları ile ortalamaya ka-

tılmayan S ve T notları başarılı kabul edilir.
(2) DC ve DD notları; öğrencinin GNO 2.00 altında ise şartlı başarılı, 2.00 ve üzerinde

ise başarılı kabul edilir.
(3) Ortalamaya katılan FF, FD notları ile ortalamaya katılmayan U notu başarısız kabul

edilir.
Başarı notunun belirlenmesi
MADDE 58 – (1) Derse ait başarı değerlendirme sistemi, derslere başlandığı andan iti-

baren en geç ikinci hafta sonuna kadar dersin öğretim elemanı tarafından ders bilgi formu ile
ilan edilir.

(2) Ara sınav, değerlendirme etkinliği ve final sınavının başarı notuna etkisi dersin öğ-
retim elemanı tarafından yüzdelik esasına göre belirlenir.

(3) Uzaktan eğitimle verilen derslerin, gözetimsiz yapılan ara sınav ve değerlendirme
etkinliklerinin başarı notuna etkisi, %20’den fazla olamaz.

(4) Bir dersin başarı notu; o derse ait ara sınav, varsa başka değerlendirme etkinliği ve
final veya bütünleme sınavından alınan notlar esas alınarak başarı değerlendirme sistemine
göre belirlenir.

(5) Başarı notu, dersin öğretim elemanı tarafından harf notuna çevrilir.
Yarıyıl not ortalamasının hesaplanması
MADDE 59 – (1) Yarıyıl not ortalaması (YNO), kayıtlı olunan öğretim programındaki

bir yarıyıl içerisinde ortalamaya katılan harf notuna sahip derslerin harf notlarının dörtlük sis-
temdeki karşılıkları ile kredi değerlerinin ayrı ayrı çarpımları toplamının, aynı derslerin kredileri
toplamına bölünmesi sonucu bulunur. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Genel not ortalamasının hesaplanması 
MADDE 60 – (1) GNO, kayıtlı olunan programın öğretim programındaki ortalamaya

katılan harf notuna sahip bütün derslerin harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları ile kredi
değerlerinin ayrı ayrı çarpımları toplamının, aynı derslerin kredileri toplamına bölünmesi so-
nucu bulunur. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(2) Kayıtlı olduğu programa dikey geçiş/çift anadal/yandal programı çerçevesinde gelen
öğrenci, kayıtlı olduğu programda aldığı dersler ile mezuniyet şartını sağladıktan sonra, lisans
not ortalaması hesaplanırken, daha önce eşdeğerliği ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilerek T notu ile transfer edilen derslerin başarı notları, bu Yönetmeliğin ilgili hükmündeki
harf notuna çevrilerek genel not ortalamasına dâhil edilir.

Öğrencinin eğitim-öğretime başlayacağı yarıyılın ve sınıfın hesaplanması
MADDE 61 – (1) LYS ile Üniversiteye yerleşen öğrenci, hazırlık sınıfı zorunlu ise

muaf olmadığı takdirde hazırlık sınıfından; hazırlık sınıfı isteğe bağlı ise talebi doğrultusunda,
hazırlık sınıfı zorunlu değil ise kayıtlı olduğu programın birinci yarıyılından eğitime başlar.

(2) Herhangi bir sebeple bazı derslerden muaf olan öğrencinin öğretim süresinden kaç
yarıyıl düşüleceği, eşdeğerliği kabul edilen derslerin kredileri toplamının, kayıt olunan prog-
ramın ortalama yarıyıl kredisine bölünmesi ile bulunur. Virgülden sonraki iki rakam esas alınır
ve sonucun küsuratlı olması halinde en yakın tamsayıya, eşitlik halinde ise yukarıya yuvarlanır.
Eğitime başlanacak yarıyıl ile öğrencinin devam edeceği yarıyıl farklı ise bir sonraki yarıyıla
kaydı yapılabilir.

(3) Herhangi bir sebeple bazı derslerden muaf olma sonucu öğrencinin kaydı, önlisans
programlarında en çok 3, lisans programlarında ise en çok 5 inci yarıyıla yapılabilir.
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Öğrencinin bulunduğu yarıyılın ve sınıfın hesaplanması

MADDE 62 – (1) Öğrencinin yarıyılı hesaplanırken ders kaydı yaptırdığı yarıyıllar

esas alınır.

(2) Öğrencinin sınıfı hesaplanırken, o zamana kadar ders kaydı yaptırdığı her iki yarıyıl

bir sınıf kabul edilir. Sonucun buçuklu çıkması durumunda üste tamamlanır.

(3) Yatay/Dikey geçiş yapan veya Çift Anadal Programına kayıt yaptıran öğrencinin

yarıyıl ve sınıfı hesaplanırken, kaydının yapıldığı yarıyıldan önceki yarıyıllar da hesaba katılır.

(4) Uzatmalı statü öğrencisi, önlisans programlarında ikinci, lisans programlarında ise

dördüncü sınıf kabul edilir.

(5) Öğrencinin yarıyılı veya sınıfı hesaplanırken izinli olduğu yarıyıllar hesaba katıl-

maz.

YEDİNCİ BÖLÜM 

Mezuniyet ve Diploma 

Mezuniyet şartı ve diploma

MADDE 63 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programda mezuniyet şartını sağlayıp

diploma alabilmesi için;

a) Kayıtlı olduğu programın öğretim programındaki zorunlu ve alınması gerekli görülen

tüm seçimlik dersleri alması,

b) Başarısız dersi bulunmaması,

c) GNO’nun en az 2.00 olması,

ç) Aldığı ve başardığı derslerin AKTS kredileri toplamının önlisans programlarında en

az 120, lisans programlarında ise en az 240 olması

gerekir.

(2) Kayıtlı olduğu programdaki bütün dersleri alıp başarılı olan öğrencinin GNO

3.00-3.49 arasında olan öğrenci onur, 3.50 ve üzeri olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi ola-

rak mezun olur.

(3) Üniversite’ye kaydını yaptıran öğrencinin Üniversite’den diploma alabilmesi için,

hazırlık sınıfı hariç, önlisans programlarında iki, lisans programlarında ise en az dört yarıyıl

öğrenim görmesi gerekir.

(4) Yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar

ve değişim programları çerçevesinde anlaşma yapılan yükseköğretim kurumu ile birlikte dip-

loma verilebilir.

(5) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanlara, 18/3/1989 tarihli ve

20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamam-

layamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hak-

kında Yönetmelik hükümleri gereğince önlisans diploması verilir.

(6) Dikey geçiş/çift anadal öğrencisinin diploma alma hakkının belirlenmesinde, Üni-

versiteden aldığı derslerin notları ile hesaplanan GNO esas alınır. Ancak diploma ve mezuni-

yetle birlikte not çizelgesi verilirken Üniversiteden aldığı notlarla hesaplanan GNO ile eşde-

ğerliği kabul edilen derslerin ortalamaya katılması sonucu elde edilen GNO’dan yüksek olanı

esas alınır.

(7) Öğrencinin diplomasının teslim edilebilmesi için Üniversiteye karşı bir yükümlü-

lüğünün bulunmaması gerekir.
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Mezuniyet için ek sınav hakkı
MADDE 64 – (1) Öğretim programındaki derslerin tamamını aldığı halde mezuniyet

şartını sağlayamayan öğrenciye, başarısız olduğu dersler yaz döneminde açılmış ise final ve
bütünlemesine, yaz döneminde açılmamış ise Eylül veya Ocak ayında açılacak iki ek sınava
girme hakkı verilir.

(2) Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrenciye bu dersler
için üç yarıyıl, ek sınavlara girmeden beş derse kadar başarısız olan öğrenciye dört yarıyıl; bir
dersten başarısız olan öğrenciye ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın başarısız olduğu
dersin sınavlarına başarılı oluncaya kadar girme hakkı tanınır. Bu öğrenciler için her yarıyılın
sonunda yapılan final veya bütünleme sınavları ek sınav hükmündedir.

(3) Öğretim programındaki bütün dersleri aldığı, NA olarak tanımlanan ve başarısız
notu bulunmadığı halde mezuniyet şartı için gerekli GNO’yu sağlayamadığından Üniversiteden
ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciye, mezuniyet şartını sağlayıncaya kadar dilediği ders-
lerden final veya bütünleme sınavına girme hakkı tanınır.

(4) Açılan sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç akademik yıl hiç girmeyen
öğrenci, sınavlara girme hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. 

(5) Başarılı oluncaya kadar sınavlara girme hakkı bulunan öğrenci, sınav hakkı dışın-
daki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(6) Başarılı oluncaya kadar sınava girme hakkı bulunan öğrenci, sınavına girdiği ders
başına öğrenim ücretini öder.

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Mev-

zuatı, Yükseköğretim Kurulu Kararları ile Mütevelli Heyet, Senato ve Üniversite Yönetim Ku-
rulu kararları uygulanır. 

Yönetim kurulu kararlarına itiraz ve yargı yolu
MADDE 66 – (1) İlgili Yönetim Kurulu kararına karşı 15 gün içinde Üniversite Yöne-

tim Kuruluna itiraz edilebilir.
(2) İlgili Yönetim Kurulu veya Üniversite Yönetim Kurulu Kararlarına karşı 60 gün

içinde idari yargı yoluna müracaat edilebilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 67 – (1) 12/4/2009 tarihli ve 27198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih

Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 21/8/2011 tarihli ve 28032
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
ve 23/7/1998 tarihli ve 23411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Üniversitesi Yaz
Dönemi Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 67 nci madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere ya-

pılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Üniversitesi Rektörü yürütür.
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KURUL KARARI

Biyogüvenlik Kurulundan:

BİYOGÜVENLİK KURULU KARARI

KARAR NO : 21 

KARAR      : 26 Ocak 2011 tarih ve 27827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1, 2

ve 3 No’lu Kurul Kararlarının tümünde “AMBALAJLAMA, TAŞIMA, MUHAFAZA VE NA-

KİL KURALLARI” başlıklı G bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Karara konu soya ve ürünlerinin ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakillerinde

bulaşmayı engelleyici tedbirlerin ürün sahibi ve taşıyıcı tarafından işbirliği içinde alınması,

ambalajlı ürünlerin ambalajlarının özel olarak, yırtılma ve parçalanmaya dayanıklı malzemeden

yapılmış olması, dökme ürünlerin taşınacağı araçların, ürünün çevreye bulaşmasını önleyecek

şekilde branda ile üstünün örtülmesi veya kapalı araçlar veya konteynırlar ile taşımanın yapıl-

ması, yükleme ve boşaltmada çevreye bulaşmasını önleyici tedbirlerin alınması ve herhangi

bir bulaşma ya da kaza halinde eylem planının bulundurulması ve Bakanlıkla beraber müdahale

edilmesi, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 17 nci

maddesinde yer alan Depolama ile ilgili hükümlere riayet edilmesi”

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14 ve 15 No’lu Kurul Kararları ile 21 Nisan 2012 tarih ve 28271 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan 17 ve 19 No’lu Kurul Kararlarının tümünde “AMBALAJLAMA,

TAŞIMA, MUHAFAZA VE NAKİL KURALLARI” başlıklı G bendi aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“Karara konu mısır ve ürünlerinin ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakillerinde

bulaşmayı engelleyici tedbirlerin ürün sahibi ve taşıyıcı tarafından işbirliği içinde alınması,

ambalajlı ürünlerin ambalajlarının özel olarak, yırtılma ve parçalanmaya dayanıklı malzemeden

yapılmış olması, dökme ürünlerin taşınacağı araçların, ürünün çevreye bulaşmasını önleyecek

şekilde branda ile üstünün örtülmesi veya kapalı araçlar veya konteynırlar ile taşımanın yapıl-

ması, yükleme ve boşaltmada çevreye bulaşmasını önleyici tedbirlerin alınması ve herhangi

bir bulaşma ya da kaza halinde eylem planının bulundurulması ve Bakanlıkla beraber müdahale

edilmesi, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 17 nci

maddesinde yer alan Depolama ile ilgili hükümlere riayet edilmesi”

28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79



Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 83



Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 85



Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 87



Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 89



Sayfa : 90                               RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 91



Sayfa : 92                               RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 93



Sayfa : 94                               RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 95



Sayfa : 96                               RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 97



Sayfa : 98                               RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 99



Sayfa : 100                             RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 101



Sayfa : 102                             RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 103



Sayfa : 104                             RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 105



Sayfa : 106                             RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 107



Sayfa : 108                             RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 109



Sayfa : 110                             RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 111



Sayfa : 112                             RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 113



Sayfa : 114                             RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 115



Sayfa : 116                             RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 117



Sayfa : 118                             RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 119



Sayfa : 120                             RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 121



Sayfa : 122                             RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 123



Sayfa : 124                             RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 125



Sayfa : 126                             RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 127



Sayfa : 128                             RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 129



Sayfa : 130                             RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 131



Sayfa : 132                             RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



28 Mart 2015 – Sayı : 29309                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 133



Sayfa : 134                             RESMÎ GAZETE                                  28 Mart 2015 – Sayı : 29309



T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

28 Mart 2015 

CUMARTESİ 
Sayı : 29309 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No   : 2014/228  

Karar No : 2014/496 

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 25/11/2014 tarihli ilamı ile TCK.142/1.b, 

168/1, 62, 53/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. 

(CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mostafa ve Amina oğlu, 1993 doğumlu, Gazze nüfusuna 

kayıtlı HASSAN MAYSSOR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar 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 kararın sanığa tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya 

zabıt katibine bir beyan ile temyiz edilmediği taktirde kararın kesinleştirileceği 7201 sayılı 

tebligat kanunu 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 1526 

—— • —— 

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2007/677  

Karar No : 2010/41 

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 

numarası yazılı 21/01/2010 tarihli ilamı ile 359/b-1 maddesi gereğince 2 kere 18 AY HAPİS 

cezası ile cezalandırılan İbrahim ve Emine kızı, 25/08/1971 doğumlu, İzmir, Karşıyaka, Bostanlı 

mah/köy nüfusuna kayıtlı VESİLE EKİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar 

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 1525 
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Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 ANKARA 

EK NO: 2013/762 Esas - 2014/141 Karar Karar Tarihi: 28.02.2014 Sanık: Ali ALTUNDAŞ, 

Galip ve Gülsüm oğlu, 28.04.1988 Isparta d.lu, Isparta - Eğirdir - Göktaş nüf. kayıtlı, T.C. Kimlik 

No: 45106325084 Suç: Firar Suç Tarihi: 23.03.2008 - 23.05.2008 K. Maddesi: ASCK’nun 66/1-a 

mad. TCK’nın 62,50,52,52/4 ve 63’üncü maddeleri verilen Ceza: 6000 TL (ALTIBİN TÜRK 

LİRASI) ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA 

Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı sanık tüm aramalara rağmen 

bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip 

maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra 

sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren, 1 hafta içerisinde temyiz isteminde 

bulunabileceği; başvuru merciinin mahkememiz olduğu, diğer askeri ve adliye mahkemelerine 

veya Askeri Yargıtay’a da temyiz başvurusunda bulunabileceği; temyiz isteminin dilekçe ile 

olacağı veya mahkeme veya savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 

yapılacak bir beyan ile de olabileceği; asker kişiler tarafından en yakın askeri birlik komutanına 

veya askeri kurum amirine bir beyanda bulunmak suretiyle de temyiz isteminde bulunabileceği; 

tutuklu bulunan sanığın zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi 

müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek temyiz isteminde 

bulunabileceği; ayrıca postaya verilerek gönderilecek bir dilekçe ile de temyiz isteminde 

bulunulabileceği; temyiz incelemesinin Askeri Yargıtay tarafından yapılacağı, taraflarca temyiz 

edilmemesi halinde kesinleşeceği Anayasa’nın 40/2 CMK’nın 34/2, 232/6, 263 ve 353 Sayılı 

Kanunun 197’nci maddeleri hükümlerine göre açıklanıp izah edilmekle, aksi halde hükmün 

kesinleşeceği ve infaz olunacağı ilanen tebliğ olunur. 1799 

————— 
EK NO: 2013/762 Esas - 2014/141 Karar Karar Tarihi: 28.02.2014 Sanık: Hasan ŞEN, 

Muhittin ve Mukkaddes oğlu, 13.12.1988 Şişli d.lu, Konya – Ereğli - Camikebir nüf. kayıtlı, T.C. 

Kimlik No: 37894808108 Suç: Sözleşerek Firar Suç Tarihi: 11.09.2008 - 02.10.2008 K. Maddesi: 

ASCK’nun 66/1 - a ve 73’üncü maddeleri, TCK’nın 62’nci mad.,5728 S.Y. ile değişik CMK’nın 

231/5,6-a-b-c maddeleri. Verilen Ceza: HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI 

Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından 

tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince 

hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren, 1 hafta içerisinde itiraz isteminde bulunabileceği; başvuru 

merciinin mahkememiz olduğu, diğer askeri ve adliye mahkemelerine veya Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı Askeri Mahkemesine de itiraz başvurusunda bulunabileceği; itiraz isteminin dilekçe 

ile olacağı veya mahkeme veya savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 

yapılacak bir beyan ile de olabileceği; asker kişiler tarafından en yakın askeri birlik komutanına 

veya askeri kurum amirine bir beyanda bulunmak suretiyle de itiraz isteminde bulunabileceği; 

tutuklu bulunan sanığın zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi 

müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek itiraz isteminde 

bulunabileceği; ayrıca postaya verilerek gönderilecek bir dilekçe ile de itiraz isteminde 

bulunulabileceği; itiraz incelemesinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından 

yapılacağı, taraflarca itiraz edilmemesi halinde kesinleşeceği Anayasa’nın 40/2 CMK’nın 34/2, 

232/6, 263 ve 353 Sayılı Kanunun 197’inci maddeleri hükümlerine göre açıklanıp izah edilmekle, 

aksi halde hükmün kesinleşeceği ve infaz olunacağı ilanen tebliğ olunur. 1800 
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Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanlığından: 

Esas No: 2014/25240 
Davacı Orhan Diker tarafından davalılar Hazine ve Mehmet aleyhine açılan tapu iptali ve 

tescil davasında Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 17.04.2014 gün ve 2009/66 Esas 
2014/158 Karar sayılı hüküm davacı vek. Av Demirali Çetingöz tarafından duruşmalı olarak 
temyiz edilmiştir. 

Davalılardan Mehmet'e posta ile davetiye tebliğ edilemediğinden duruşma gününün ilanen 
tebliğine karar verilmiş olmakla 30.06.2015 Salı günü saat 9:15 de duruşmaya gelmediğiniz 
takdirde duruşmanın gıyabınızda yapılacağına dair iş bu ilan duruşma günü tebliği yerine geçerli 
olmak üzere davalılara tebliğ yerine kaim olmak üzere; 

İlan olunur. 2726/1-1 
—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 

60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK 

HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli 64.850,63- TL olan 31/03/2015 günü saat 16.00’a kadar yatırılması 

gereken güvence tutarı da 6.485,06- TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa 

esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Dökme Çay cinsi 1 grup 

eşya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Fethiye Mahallesi 

Ata Bulvarı No: 105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 01/04/2015 günü saat 10.00’da 

satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel 

karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 2734/1-1 

—— • —— 
ARSA ÜZERİNE BİNA İNŞAATI KAT KARŞILIĞI OLARAK VERİLMEK 

ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR 

Tavşanlı Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Yeni mahalle karayaka mevkiinde kâin, Hanım 

çeşme mahallesi Fikir sokağa cepheli 145 ada 408 parseldeki 573,39 m2 ve 145 ada 409 parsel 

490,05 m2 arsaların birleştirilmesi sonucunda tevhitle, arsa üzerine bina inşaatının kat karşılığı 

olarak verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi Hükümlerine göre açık 

artırma suretiyle ihale edilecektir. 

2 - İhale 15.04.2015 Çarşamba günü saat 14.00'de Belediye Encümeni huzurunda 

Belediye Encümen odasında yapılacaktır. 

3 - Belediyemizde kalan bağımsız bölümlere ait muhammen bedel 500.500,00 TL + 

10.000,00 TL = 510.500,00 TL (KDV dâhil) dir. %3 geçici teminatı 15.315,00 TL, cayma 

teminatı 20.000,00 TL'dir. 

4 - Geçiciteminatı ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir. 

Bu işe ait şartnameler Belediyemiz Fen İşleri ve Mali Hizm. Müdürlüğünde görülebilir. 

 2648/1-1 
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14 KISIM 94 SET CERRAHİ EL ALETİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Edirne İli Kamu 

Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ihtiyacı 14 Kısım 94 Set Cerrahi El Aleti, Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13/04/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu her bir kısım malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 2744/1-1 
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370 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Proje Birimi ihtiyacı 370 adet Masaüstü 

Bilgisayar ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen HP markasına 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 09/04/2015 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen HP markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 2745/1-1 
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1 ADET ENDOBRONŞİAL TEŞHİS VE TEDAVİ SİSTEMİ (EBUS) 

CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı 1 kalem Endobronşial Teşhis ve Tedavi Sistemi (EBUS) Cihazı, 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun 

olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF 

EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte 

teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 

2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 09/04/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 2746/1-1 
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75 TON TAŞ ÖNLEYİCİ KİMYASAL MADDE ALIMI İŞİ AÇIK İHALE 

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İKN : 2015/36013 

1 - İdarenin : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14  06100 - Yenişehir/ANKARA 

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

c) Elektronik posta adresi: - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 75 Ton Taş Önleyici Kimyasal Madde. 

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

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç Temmuz/2015 

ayı sonuna kadar tek parti halinde Ankara Şeker Fabrikası 

(Merkez Ambarı) Etimesgut/ANKARA adresine teslim 

edilmiş olacaktır. 

3 - İhalenin 

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

b) Tarihi ve saati : 16.04.2015 Perşembe günü, saat 11.00 

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

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14  06100 - Yenişehir/ANKARA adresindeki 

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

KDV dahil TL. 75,00 (Yetmiş beş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını Satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 16.04.2015 Perşembe günü, saat 11.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 

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

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

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

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 2699/1-1 
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KÖPÜK KESİCİ KİMYASAL MADDE ALIMI İŞİ AÇIK İHALE 

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İKN : 2015/35917 

1 - İdarenin : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14  06100 - Yenişehir/ANKARA 

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

c) Elektronik posta adresi: - 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı :- 75 Ton Difizör ve Şerbet Arıtımı için Köpük Kesici 

Kimyasal Madde. 

  - 35 Ton Pancar Yıkama ve Yüzdürme Suyu ile Su Arıtımı 

için Köpük Kesici Kimyasal Madde 

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

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç Temmuz 

2015 ayı sonuna kadar tek parti halinde Ankara Şeker 

Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut/ANKARA adresine 

teslim edilmiş olacaktır. 

3 - İhalenin 

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

b) Tarihi ve saati : 16.04.2015 Perşembe günü, saat 14.00 

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

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14  06100 - Yenişehir/ANKARA adresindeki 

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

dokümanı, KDV. dahil TL. 75,00 (Yetmiş beş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını Satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 16.04.2015 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 

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

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

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

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 2700/1-1 
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PANCAR BIÇAĞI VE PANCAR BIÇAĞI BİLEME FREZESİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE 

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/36363 

1 - İdarenin 

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

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

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

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 44.320 Adet Pancar Bıçağı, 

  880 Adet Pancar Bıçağı Bileme Frezesi. 

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

c) Teslim tarihi : Pancar bıçakları ve bileme frezelerinin % 50’si 31.08.2015 

tarihine kadar, bakiye % 50’si ise en geç 30.09.2015 tarihine 

kadar iki eşit partide teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

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

b) Tarihi ve saati : 20.04.2015 Pazartesi günü, saat 14.00 

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

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14 06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki 

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

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

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını Satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 20.04.2015 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 

06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

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

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 2701/1-1 
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SÜLFÜRİK ASİT ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İKN : 2015/36353 

1 - İdarenin 

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

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

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

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.200 ton Sülfürik Asit 

b) Teslim yeri : İlgili Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi : 1.200 ton Sülfürik Asitin teslimatına; 1 Eylül 2015 tarihinde 

başlanacak olup, teslimat takvimi ilgili şeker fabrikalarının 

verecekleri termin programına göre olacaktır. 

3 - İhalenin 

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

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

b) Tarihi ve saati : 21.04.2015 Salı günü, saat 14.00 

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

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

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

(KDV dahil) TL/Tk. 75,00 (Yetmiş beş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını Satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 21.04.2015 Salı günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

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

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 2702/1-1 
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70 TON HİDROKLORİK ASİT ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE 

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İKN : 2015/36461 

1 - İdarenin : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14  06100 - Yenişehir/ANKARA 

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

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 70 Ton Hidroklorik Asit 

b) Teslim yeri : Yüklenici deposunda teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi : Hidroklorik Asitin %50’si Ağustos 2015 ayı içerisinde, 

bakiyesi en geç Eylül 2015 ayı sonuna kadar teslim 

edilecektir. 

3 - İhalenin 

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

b) Tarihi ve saati : 21.04.2015 Salı günü, saat 11.00 

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

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

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

dokümanları, KDV dahil TL. 25,00 (Yirmi beş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin 

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

6 - Teklifler 21.04.2015 Salı günü, saat 11.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

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

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 2703/1-1 
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ÖNYETERLİK İLANI 

KÜTAHYA SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE  

HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire 

Başkanlığından:  

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire 

Başkanlığı (buradan başlayarak “ İdare ” olarak adlandırılacaktır.) tarafından Kamu Özel İşbirliği 

Modeli ile Kütahya Sağlık Yerleşkesi Yapım İşi ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi 

(buradan başlayarak “Proje” olarak adlandırılacaktır.), 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu 

Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile 6527 sayılı Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunlarına dayalı 

“Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet 

Alınmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği” (buradan başlayarak “Yönetmelik” olarak 

adlandırılacaktır.) doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Proje; 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu ile 04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında değildir. İhalede, 

Yönetmeliğin 18. maddesi içeriğinde belli istekliler arasında ihale yöntemi uygulanacaktır. 

Önyeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1 - Proje Kütahya İli Merkez İlçe’ de yapılacaktır. Proje; 500 yataklı Devlet Hastanesi ve 

100 yataklı Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi olmak üzere toplam 600 yataklı Sağlık 

Yerleşkesi yatırımını kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanını, uygulama projesini, 

tasarımını, inşaatını, medikal cihazlar ile diğer donanımlarını ve tesis için gerekli mefruşatı 

sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca tesislerin bakım ve onarımını, görüntüleme, laboratuvar ve diğer 

tıbbi destek hizmetleri ile bilgi işlem, sterilizasyon, çamaşır, temizlik, güvenlik ve yemek gibi 

destek hizmetlerinin sunumunu ve sağlık hizmetleriyle uyumlu olarak Bakanlık onayı alacak 

ticari alanların yapım ve işletilmesini üstlenecektir. Kamu Özel İşbirliği ile gerçekleştirilecek olan 

Proje’ nin yapım dönemi 2 yıl; çeşitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse en çok 3 yıl; 

işletme dönemi de 25 yıl olmak üzere sözleşme süresi toplam 27 yıl; yapım süresinde uzatma 

verilmişse en çok 28 yıldır. 

2 - İş ortaklıkları önyeterlik başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar bulunamaz. 

Önyeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmeliğin 10. maddesinde, yasak eylem ve davranışlar ise 15. 

maddesinde belirtilmektedir. 

3 - Önyeterlik başvurusunda isteklilerin yasa gereği kayıtlı olduğu ticaret / sanayi odası ya 

da esnaf ve sanatkâr odası belgesini, önyeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren 

imza sirküleri / beyannamesini ya da eşdeğer belgeler ile önyeterlik şartnamesine ekli belgeleri 

sunması gerekmektedir. 

4 - Ekonomik ve mali yeterlik ölçütleri: İsteklilerin, 

a) Ciro (net satışlar) ya da özkaynak koşullarından birinin sağlanması yeterli olmak üzere, 

önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki ya da üç yıllık ortalama cirolarının ya da net 

satışlarının 100.000.000 USD (Amerikan Doları)’ ndan, özkaynaklar toplamının 50.000.000 USD 

(Amerikan Doları)’ ndan düşük olmaması, 

b) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki ya da üç yıllık dönen varlıklar / 

kısa vadeli borçlar oranının en az 1,00; özkaynaklar / toplam aktif oranının en az 0,25 ve kısa 

vadeli banka borçları / özkaynaklar oranının en çok 0,35 olması, 
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c) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki ya da üç yıllık döneme ilişkin 

olarak bağımsız denetim firmaları ya da yeminli mali müşavirlerce onaylanmış mali çizelgeler ile 

yeminli mali müşavir görüşlerini sunması, 

ç) Bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ve üzerinde 

kısıtlama bulunmayan mevduatları toplamının 55.000.000 USD (Amerikan Doları)’ ndan az 

olmaması biçimindedir. 

İş ortaklığı oluşturarak önyeterlik başvurusunda bulunan Adaylar a) maddesini 

ortaklıktaki herhangi bir firmanın tek başına söz konusu rakamların en az yarısını sağlayarak tüm 

ortakların toplamı ile, ç) fıkrasında belirtilen ölçütleri tüm ortakların toplamı ile karşılaması 

yeterlidir. b) maddesini ise ortaklıktaki firmalardan birinin sağlaması yeterlidir. 

5 - Mesleki ve teknik yeterlik ölçütleri: İsteklilerin, 

a) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki 

son on beş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80 

oranında tamamlamış olması, 

b) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki 

son beş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen 

oluşturmuş olması veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini sağlamış olması, 

c) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki 

son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama en az 1.000.000 TL (Türk 

Lirası) tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması, 

ç) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki 

son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, yıllık ortalama en az 1.500.000 TL (Türk 

Lirası) tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması biçimindedir. 

İş ortaklıkları bu ölçütleri birlikte karşılayabilir. İstekliler bu ölçütleri ayrıca 

altyükleniciler aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda Adaylar, önyeterlik başvurularında 

mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iş ortakları ya da altyüklenicilerce karşılandığına ilişkin 

çizelgeyi sunmaları gerekmektedir. Altyükleniciye yaptırılması düşünülen işler için altyüklenici 

çalıştırma taahhütnamesi de verilebilir. İsteklilerin ayrıca ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi 

Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi ya da eşdeğer belgeleri sunması gerekmektedir. 

6 - Önyeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği saptanan tüm adaylara gerekli bildirim 

yapılacaktır. 

7 - Önyeterlik dokümanı İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No: 

40 Kat: 6 Kızılay/ANKARA adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye 

Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şube TR890001200945200044000004 

hesap numarasına 5.000 TL (Türk Lirası) yatırıldıktan sonra İdare’ nin adresinde önyeterlik ihale 

belgeleri alınabilir. Önyeterliğe başvuracak olanların önyeterlik belgelerini satın almaları 

zorunludur. 

8 - Önyeterlik başvuruları 30.04.2015 günü saat 15:00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık 

Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden İdare 

sorumlu değildir. 

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu içeriğinde 

değildir. 

Bu ilanın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında olabilecek uyuşmazlık durumunda 

Türkçe metin geçerli olacaktır. 2742/1-1 
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KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhaleye Konu Taşınmazın; 

İl’i : İstanbul 

İlçesi : Sarıyer 

Mahallesi : İstinye 

Cadde-Sk.-Mevkii : Bağlar Hilali 

Ada : 380 

Parsel : 56-57 

Yüzölçümü : (1.898,55 + 1.121,52) = 3.020,07 m2 

Hisse Miktarı : 

Cinsi : Arsa 

Vakfı : Hazreti Halit Ferruh Kethüda Hüsrev Kethüda ve Mesihpaşa 

İhaleye Konu İş’in; 

Adı - Niteliği : İstanbul - Sarıyer ilçesi, 380 Ada, 56 - 57 Parseller üzerine, 

kat karşılığı konut inşaatı yapım işi. 

Mevcut İmar  

Durumu-Fonksiyonu : Konut alanı 

İhale Yöntemi : Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35 - a maddesi) 

Asgari Şartlar : 1) 56 sayılı parsel üzerine yapılacak olan (Toplam: 5 adet) 

villalardan en az (Al - A2 - A5) nolu (3 adet) villalar ile, 57 

sayılı parsel üzerine yapılacak olan (Toplam: 3 adet) 

villalardan en az (B2 - B3) nolu (2 adet) villalara ilaveten 

50.000,00.- TL nakit paranın İdaremize verilmesi, 

 : 2) Taşınmazların varsa tapu kaydındaki takyidatların 

kaldırılması, ifraz - tevhit, terk vb. işlemler ile uygulama 

projelerinin İdaremiz teknik elemanlarının görüşü ve onayı 

alınarak yüklenici tarafından hazırlanması, ilgili kurum ve 

kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması ve alınacak 

bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, her 

türlü güvenliğin iş ve sosyal güvenlik hukukuna göre 

sağlanması, bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, proje ve 

imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere 

tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici 

tarafından karşılanması, 

 : 3) 3194 sayılı kanuna göre, taşınmazlardan kamuya terk 

edilmesi gereken kısım olması halinde, %40'a kadar olan 

kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40'ın üzerinde 

olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin ekspertiz 

raporunda belirtilen m2 birim değeri üzerinden yükleniciden 

defaten tahsil edilmesi, 
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 : 4) İmar durumunda iyileşme olması halinde ve/veya 

ekspertize esas mimari projede belirtilen bağımsız 

bölümlerin alanlarında değişiklik olması halinde, ihale 

oranında vakfına yansıtılması, paylaşım dışı alanların tapuda 

ortak alan olarak gösterilmesi kaydıyla kat karşılığı inşaat 

yapım işi. 

Tahmin Edilen Bedel : 11.650.000,00.- TL 

Geçici Teminat Miktarı : 349.500,00.- TL 

İhale Dökümanlarının  

(Görüleceği ve  

Satın alınacağı) Adres : Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü 

Caddesi, No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü 

İhale Bürosu) Taksim - Beyoğlu/İSTANBUL 

  Tlf: 0212 2518810 (Dahili: 7250) 

  e - mail :istanbul@vgm.gov.tr. 

  İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

İhale Doküman Bedeli : 250,00.-TL 

İhalenin Yapılacağı Adres : Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü 

Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-

Beyoğlu/İSTANBUL 

Yeterlik için Son Müracaat 

Tarih/Saati : 10.04.2015 - 17:00 

İhale Tarih ve Saati : 16.04.2015 - 14:30 

YETERLİK MÜRACAATI İÇİN; Aşağıda Belirtilen Belgelerin (Şartname eki örneklere 

uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli Suretlerinin (Örnek Dilekçe Ekinde) 

Kapalı Zarf İçerisinde En Geç Yeterlik Müracaat Tarih ve Saatine Kadar İstanbul Vakıflar 1. 

Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No: 2 Taksim-

Beyoğlu-İstanbul) Giriş Katında Bulunan (Genel Evrak) Bürosuna Elden teslim edilmesi veya 

Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Bölge 

Müdürlüğü sorumlu değildir.) 

1-) YETERLİK MÜRACAATI İÇİN İSTENEN BELGELER; 

1.1) Başvuru Mektubu (Dilekçesi); (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) 

başvuru mektubu/dilekçesi, 

1.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi; 

1.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

1.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

1.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1.3/a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

1.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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1.4) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 

1.5) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki 

örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi, 

1.6) Banka Referans Mektubu; İlk ilan tarihinden sonra alınmış, muhammen bedelin %10’ undan 

az olmamak üzere (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) Kullanılmamış nakit kredisini veya 

kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir Banka referans 

mektubu, 

1.7) İş Bitirme Belgesi; Tahmin edilen bedelden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile 

geçerli olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış en az (B) grubu müteahhitlik karnesi 

veya son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli 

adına verilen bina inşaatı işine ait Yapı Kullanma İzin Belgesi veya ilgili Belediyeden alınmış 

bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı veya noter tasdikli 

sureti veya derece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti. Ortak girişim olması halinde, her 

ortağın iş bitirme belgesi tutarı tahmin edilen bedelin en az (% 50) si tutarında olabilecektir. 

1.8) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden 

alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi 

adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış) 

1.9) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu 

olmadığına dair, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge veya 

Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi üzerinden elektronik imza Kanunu uyarınca internet 

üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen veya teyidinin yapılamaması 

halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince “Elektronik imza suretiyle imzalanan belge 

aslının aynıdır” şeklinde ad - soyad - unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış - mühürlenmiş belge. 

(Şartname eki örneğe göre alınmış). 

1.10) Yer Gördü Beyanı; İhale konusu taşınmazın istekli tarafından yerinde görüldüğüne 

dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Yer gördü belgesi, 

1.11) İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına 

dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) beyan, 

2-) Ortak girişim olması halinde (1/2-3-4-7-8-9-11) maddelerde belirtilen belgeleri her 

ortak ayrı ayrı sunacaktır. 

3-) Yeterlik müracaat dosyası İdareye teslim edildikten sonra, dosya içerisindeki herhangi 

bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4-) İsteklilere, ihaleden önce yeterlik almaya hak kazanıp kazanmadığına ilişkin belge 

verilmeyecek olup, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan istekliler önünde İhale 

Komisyonunca açıklanacak ve İhaleye Katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan 

iade edilecektir. 

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN; Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu 

(İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin (Şartname eki örneğe uygun olarak 

alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (DIŞ ZARF) İçerisinde İstanbul 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No: 2 

Taksim - Beyoğlu - İstanbul) 2. Katında Bulunan (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü) İhale 

Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada 

oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.) 
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1-) İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER; 

1.1) Başvuru Mektubu (Dilekçesi); (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) 

başvuru mektubu, 

1.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi; 

1.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

1.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

1.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1.3/a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

1.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

1.4) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun 

olarak hazırlanmış) Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç zarf)  

1.5) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 

1.6) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu; İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü adına 

(Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) işbu ilanda belirtilen tutarda geçici teminat mektubu 

veya Vakıfbank Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı 

İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı - soyadı/ünvanı 

ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle yatırılan) nakit olarak 

yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu. 

1.7) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki 

örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi, 

2-) Ortak girişim olması halinde (1/2-3-5) maddelerde belirtilen belgeleri her ortak ayrı 

ayrı sunacaktır. 

3-) İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir 

evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4-) Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek 

nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli 

öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız 

bölüm bedeline tekabül ettiği halde, İsteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde 

ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, 

isteklinin teklifi geçersiz sayılır. 

5-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, İhale dökümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif 

verilebilmesi için ihale dökümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.  

6-) Yeterlik ve/vaya İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına 

vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7-) Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

8-) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 

9-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 2657/1-1 
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GP VE ÇAMUR KOYULAŞTIRMA FİLTRELERİ İÇİN POLİPROPİLEN MONOFLAMENT 
FİLTRE TORBASI, PRES FİLTRELER İÇİN POLİPROPİLEN MONOFLAMENT  

FİLTRE BEZİ VE MULTİFLAMENT DESTEK BEZİ ALIMI İŞİ  
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No:2015/35182 
1 - İdarenin 
a)Adı, Adresi : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 
  Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0.312.458 55 00 Faks: 0.312.458 58 00 - 458 58 01 
c) Elektronik posta adresi: 
2 - İhale konusu malların 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 

1 
I. Kademe Çamur Koyulaştırma Filtre 

Torbası (Monoflament) 
Adet 2000 

2 
II. Kademe Çamur Koyulaştırma Filtre 

Torbası (Monoflament) 
Adet 250 

3 
I.Kademe GP Filtre Torbası 

(Monoflament) 
Adet 1000 

4 Membran Plaka Bezi (7D 52/66 Q 10) Adet 1400 

5 Basınç Plaka Bezi (7D 52 Q 10) Adet 1500 

6 
Membran ve Basınç Plaka Destek Bez 

(7 UQ 15) 
Adet 2100 

7 
Baş Plaka Bezi (Destek Bezi İle Birlikte) 

(7 K Q 15 Q 10) 
Adet 65 

8 
Son Plaka Bezi (Destek Bezi İle Birlikte) 

(7 E Q 15 Q 10) 
Adet 65 

9 
Membran ve Basınç Plaka Destek Bezi 

(3 U 001066.0) 
Adet 300 

10 
Membran ve Basınç Plaka Bezi 

(3 U 001065.1) 
Adet 300 

11 Membran Plaka Bezi (AMB 1200) Adet 180 

12 Chamber (Ara) Plaka Bezi (ACB 1200) Adet 110 

13 Baş Plaka Bezi (ABB 1200) Adet 5 

14 Son Plaka Bezi (ASB 1200) Adet 5 

15 Plaka Destek Bezi Adet 180 

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

c) Teslim tarihi  : Malzemelerin tamamı, 15.08.2015 tarihine kadar teslim 
edilmiş olacaktır. 

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

Mithatpaşa Cad. No: 14 06100 - Yenişehir/ANKARA 
b) Tarihi ve saati : 13.04.2015 Pazartesi günü, Saat:14.00 
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14 06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Satınalma Servisinde görülebilir ve KDV dahil 
75,00 TL. (Yetmiş beş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 13.04.2015 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 
06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
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8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 2658/1-1 

————— 
GP - BMA FİLTRE TORBALARI İLE DÖNER FİLTRE, ŞLAM PRES VE MEKANİK FİLTRE 

TORBA BEZLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
İhale Kayıt Numarası : 2015/35188 
1 - İdarenin 
a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA 
c) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00  Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 

GP Filtre Torbası 28.000 Adet 

BMA Filtre Torbası 18.000 Adet 

Döner Filtre Torba Bezi (En 150 cm) 800 Metre 

Şlam Pres Filtre Torba Bezi (En 93 cm) 8.000 Metre 

Mekanik Filtre Torba Bezi (En 81 cm.) 3.500 Metre 

Mekanik Filtre Torba Bezi (En 91 cm.) 600 Metre 

b) Teslim yeri :- GP ve BMA Filtre Torbaları Ankara Şeker Fabrikası, 
Merkez Ambarı Etimesgut/ANKARA adresine teslim 
edilecek. 

 :- Döner Filtre, Şlam Pres ve Mekanik Filtre Torba Bezleri 
ise ilgili şeker fabrikalarımıza teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi :- GP ve BMA Filtre Torbalarının %50’si en geç 31.07.2015, 
bakiye %50’si ise en geç 31.08.2015 tarihine kadar iki eşit 
partide Ankara Şeker Fabrikası, Merkez Ambarı 
Etimesgut/ANKARA adresine teslim edilecektir. 

 :- Döner Filtre, Şlam Pres ve Mekanik Filtre Torba Bezleri 
ise en geç 31.07.2015 tarihine kadar ilgili şeker 
fabrikalarımıza tek partide teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa 

Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA 
b) Tarih ve saati : 13.04.2015 Pazartesi günü, Saat: 11:00 
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve 
dokümanlar  (KDV Dahil) TL/Tk.100,00 (Yüz Türk Lirası), karşılığında aynı adresten temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 13.04.2015 Pazartesi günü, saat 11:00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 
(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 -İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 2659/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kahramanmaraş İli, Göksun İlçesi, 128 ada, 127 parsel üzerindeki 824605 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen 1277 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ekolteknik Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Güler ELBİSTANLI 

(Oda Sicil No: 40367, Denetçi No: 21633) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 12.02.2015 tarihli ve E. 2014/701 - K. 2015/220 sayılı kararı ile 

‘‘dava konusu işlemin iptaline’’ hükmedildiğinden, 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi 

Gazete ilanı ile Güler ELBİSTANLI hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 

10.03.2015 tarih ve 6878 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2718/1/1-1 

————— 
İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Yeşilköy Mahallesi, 34 pafta, 323 ada, 10 nolu parsel 

üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen 72 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birikim Yapı 

Denetim A.Ş.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Mahmut BOZKURT 

(Denetçi No: 4055, Oda Sicil No: 23339) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

“davanın reddi” yönünde verilen Ankara 5. İdare Mahkemesinin 30.04.2009 tarihli ve E.2008/1960-

K.2009/605 sayılı karara karşı davacı tarafın vaki temyiz talebinin, Danıştay 6. Daire’nin 

18.02.2013 tarihli ve E.2009/9743 - K.2013/881 sayılı kararı ile “kabul edilerek, zikredilen 

Mahkeme kararının bozulmasına” hükmedildiği; söz konusu “bozma” kararına karşı vaki karar 

düzeltme talebimizin Danıştay 6. Daire’nin 18.11.2014 tarih ve E.2013/5520 - K.2014/7330 sayılı 

kararı ile reddedildiği; bozmadan sonra Ankara 5. İdare Mahkemesi’nce yapılan yargılamada, 

Danıştay’ın bozma kararına uyularak 16.01.2015 tarihli ve E.2015/30 - K.2015/24 sayılı kararı ile 

‘‘dava konusu işlemin iptaline’’ hükmedildiğinden, 04.08.2008 tarih ve 26957 sayılı Resmi 

Gazete ilanı ile Mahmut BOZKURT hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 

10.03.2015 tarih ve 6876 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2718/2/1-1 

————— 
Genel Müdürlük Makamının 13.03.2015 tarih ve 7452 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliği gereği; 

Ultra Yapı Malz. Kalite Kont. ve Bet. Lab. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Şenevler Mah. 

Orman Yolu Cad. 6001 Sok. Yusuf Apt. Altı No: 11 Karaköprü/ŞANLIURFA adresinde bulunan 

yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun(YDK) 28.03.2011 

tarih ve 373 sayılı kararı ile verilen 267 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı 

veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim 

Komisyonunun (MYDK) 10.03.2015 tarih ve 494/6 no’lu kararı ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2717/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler 

münhaldir.  

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay 

içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları 

gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

 

SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI: 

2014 YILI GAYRİSAFİ 

GELİRİ 

1- ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 250.718,29.-TL 

2- AKÇAKALE NOTERLİĞİ 328.478,97.-TL 

3- ARTVİN NOTERLİĞİ 412.377,26.-TL 

4- BAFRA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 377.241,44.-TL 

5- BATMAN BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 372.670,76.-TL 

6- BOĞAZLIYAN NOTERLİĞİ 269.757,23.-TL 

7- BOLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ 276.941,77.-TL 

8- BOLU İKİNCİ NOTERLİĞİ 200.387,52.-TL 

9- ÇAYCUMA İKİNCİ NOTERLİĞİ 244.295,73.-TL 

10- GİRESUN İKİNCİ NOTERLİĞİ 269.279,69.-TL 

11- KAHTA NOTERLİĞİ 475.152,97.-TL 

12- KARS ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 214.079,46.-TL 

13- KASTAMONU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 300.617,54.-TL 

14- KIRIKKALE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 227.688,87.-TL 

15- KIRIKKALE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 338.571,24.-TL 

16- MANAVGAT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 252.814,40.-TL 

17- MUĞLA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 176.802,73.-TL 

18- MUĞLA İKİNCİ NOTERLİĞİ 211.704,26.-TL 

19- SARUHANLI NOTERLİĞİ 318.812,83.-TL. 

20- SERİK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 285.356,42.-TL 

21- TURHAL BİRİNCİ NOTERLİĞİ 335.099,98.-TL 

İlan olunur. 2723/1-1 

————— 

Serik 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1996/503 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 2720/1-1 
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Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan 

ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri 

alınacaktır. 

Başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar 

doğrultusunda profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; 

yardımcı doçent kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen yapılacaktır. 

Profesör veya doçent kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığının internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu 

ile üç adet fotoğraf, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora 

diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca 

araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör kadrosu için 6 takım 

dosya halinde ve ayrıca 6 adet CD ortamında; doçent kadrosu için ise 4 takım dosya halinde ve 

ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir. 

Yardımcı doçent kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 

internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ile 3 adet fotoğraf, 

nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, yabancı dil 

belgesi, askerlik durum belgesi, özgeçmiş, yayın listesiyle bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 

takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış 

olması gereklidir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Birim Bölüm Anabilim Dalı Prof. Doç. 

Yrd. 

Doç. Nitelikler 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

İktisat İktisat Politikası 
 

  1 
İktisat Politikası alanında 

doktora yapmış olmak. 

İşletme 
Muhasebe ve 

Finansman 

 

 1 1* 

*Muhasebe ve Finansman 

alanında doktora yapmış 

olmak. 

Mimarlık Fakültesi 
Şehir ve Bölge 

Planlama 

Bölge Planlama 1   
 

 

Şehir Planlama 
 

 1 
Şehir Planlama alanında 

doktora yapmış olmak. 

Sağlık 

Yüksekokulu 

Beslenme ve Diyetetik 
 

 

  1 

Beslenme ve Diyetetik 

alanında doktora yapmış 

olmak. 

Çocuk Gelişimi 
 

 

 
1 

Çocuk Gelişimi alanında 

doktora yapmış olmak. 

Sosyal Hizmet  

 
 1 

Sosyal Hizmet alanında 

doktora yapmış olmak. 

 
 1 

Sosyoloji alanında doktora 

yapmış olmak. 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Bankacılık ve Finans  

 

 1 

Bankacılık ve Finans 

alanında doktora yapmış 

olmak. 

 2729/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/106377 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Milas İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü  
İl/İlçe Milas/MUĞLA 

Adresi 
Hükümet Konağı Kat: 1 

Milas / MUĞLA 
Tel-Faks 0 (252) 512 10 47 - 0 (252) 512 39 72  

Posta 

Kodu 
48200 E-Mail milas48@meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Hüseyin KOÇ  

Adresi 
Yaşyer Mah. Burun Yuva Mevkii / 

Milas 
 

T.C. Kimlik No. 63589116616  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5680088228  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Milas Şoförler ve Otomobilciler 

Esnaf Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
48 / 72506  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (2) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2741/1-1 
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Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin T.C. Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü 

Adı 
T.C. Erzincan Üniversitesi 

Rektörlüğü 
İl/İlçe Erzincan 

Adresi 
T.C. Erzincan Üniversitesi 

Rektörlüğü Fatih Mahallesi 
Tel-Faks 

446 226 66 66 - 67 

Fax: 446 226 66 65 

Posta Kodu 24100/Erzincan E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Şeref Tuncer  

Adresi 
Atatürk Mah. Aydınlık Evler 381 Sok. 

No: 16 Erzincan  
 

T.C. Kimlik No. 41974141528  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Fevzipaşa Vergi Dairesi 8650124083  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayıtlı Değil  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2756/1-1 
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Ordu Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/67320 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Yükseköğretim Kurumları-Ordu Üniversitesi 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ordu Üniversitesi Yapı İşleri ve 

Teknik Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Altınordu/ORDU 

Adresi 
Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet 

Yerleşkesi Altınordu/ORDU 
Tel-Faks 0452 226 52 15-0452 226 52 38 

Posta Kodu 52200 E-Mail yitdb@odu.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Gizem ÇOLAK Mimarlık Danışmanlık 

İnşaat Ticaret Limited Şirketi 

Arife Gizem ÇOLAK 

(Sermayenin yarısından fazlasına 

sahip) 

Adresi 

Karadeniz Mahallesi İstiklal Caddesi  

No: 137 Kat: 2 Daire: 3 

İlkadım/SAMSUN 

Karadeniz Mahallesi İstiklal 

Caddesi No: 137 Kat: 2 Daire: 3 

İlkadım/SAMSUN 

T.C. Kimlik No.  13835861296 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
396 067 2430  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
26891  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2763/1-1 



28 Mart 2015 – Sayı : 29309 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 

Gazi Üniversitesinden: 

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANAN 

FİRMANIN YASAKLAMA İŞLEMİNİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma 

ve Uygulama Merkezi 
İl/İlçe Yenimahalle/ANKARA 

Adresi Beşevler/ANKARA Tel-Faks 0312 202 65 18-212 90 11 

Posta Kodu 06500 E-Mail gazitipiihale.azi.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemi Durdurulan Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Aras İnşaat Yapı Malzemeleri Tic. Ltd. 

Şti. 
 

Adresi 
Çalışkanlar Demirciler Sitesi 682/2     

No: 15/1 Altındağ/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0720037078  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
58559  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

Yasaklama işleminin durdurulmasının 

dayanağı: Ankara 1. İdare 

Mahkemesinin 10.02.2015 tarih ve E: 

No: 2014/2138 sayılı yürütmenin 

durdurulmasının reddi kararına karşı 

yapılan itiraz sonrasında Ankara Bölge 

İdare Mahkemesinin 10.02.2015 tarih 

ve 2015/804 Y.D. itiraz nolu kararı ile 

firmanın yasaklama işleminin 

yürütülmesi durdurulmuştur. 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 2783/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2015-108 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 21.01.2015-2903 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.02.16 

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Sinek Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.11.2004 gün ve 71 sayılı kararıyla tescil 

edilen Kaya Mezarları’nın, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

16.01.2015 gün ve 182 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02.11.2004 gün ve 71 

sayılı kararında Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Sakaltutan Köyü’nde kaldığı belirtilen Kaya 

Mezarları’nın Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Sinek Köyü sınırları içerisinde kaldığı 

anlaşıldığından, “Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Sinek Köyü” olarak düzeltilmesine, 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Sinek 

Köyü, Kaya Mezarlarının I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının 

uygun olduğuna, 

Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına, 

Sinek Köyü, Kaya Mezarlarının koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı 

Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2015-108 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 21.01.2015-2906 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.07.34 

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, İncehıdır Köyü, Savaş Mezrası sınırları dahilinde bulunan 

tapunun 127 ada 2 parselinde kalan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 24.04.2008 gün ve 1500 sayılı kararıyla tescil edilen Hamistepe Höyüğü’nün sit 

sınırlarının, taşınmaz kültür varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

09.01.2015 gün ve 89 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, 

İncehıdır Köyü Savaş Mezrası, sınırları dahilinde bulunan tapunun 127 ada 2 parselinde kalan 

Hamistepe Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının 

uygun olduğuna, 

-Sit alanı sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı şerhinin bırakılmasına, 

-Hamistepe Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 

17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik 

Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2015-108 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 21.01.2015-2907 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.07.2 

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Saray Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.02.2005 gün ve 126 sayılı kararıyla 

tescil edilen Makam Dağı Mevkiindeki kalıntıların bulunduğu alanın, Türkiye Ulusal Envanter 

Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 16.01.2015 gün ve 182 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya 

ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı hazırlanan Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Saray 

Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Makam Dağı Mevkiindeki kalıntıların bulunduğu alanın, 

I.Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına, 

Makam dağı mevkiinde yer alan kalıntıların bulunduğu alanın, koruma esasları ve 

kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde 

belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2015-108 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 21.01.2015-2908 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.01.18 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Yukarı Salat Köyü (Salat Beldesi) sınırları dahilinde 

bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.12.2002 gün ve 

3060 sayılı kararıyla tescil edilen Batı Salat Yerleşim Yeri’nin, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü’nün 16.01.2015 gün ve 182 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin 

bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Yukarı 

Salat Köyü (Salat Beldesi) Batı Salat Yerleşim Yeri’nin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını 

gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına, 

Batı Salat Yerleşim Yeri’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı 

Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2015-108 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 21.01.2015-2909 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.01.42 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Cirit Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 10.02.1990 gün ve 388 sayılı kararıyla tescil edilen Cirit 

(Cirif) Höyüğü’nün Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına 

ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 15.01.2015 gün ve 

168 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılması amacı ile Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Cirit Köyü, Cirit (Cirif) Höyüğü’nün I. 

Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına 

Cirit (Cirif) Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 

17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik 

Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2015-108 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 21.01.2015-2910 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.01.10 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Aşağı Salat Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 04.10.2000 gün ve 2434 sayılı kararıyla tescil 

edilen Aşağı Salat Yerleşim Yeri’nin, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

15.01.2015 gün ve 168 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

   Taşınmaz Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılması amacı ile Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Aşağı Salat Köyü, Aşağı Salat Yerleşim 

Yeri’nin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

   Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına 

Aşağı Salat Yerleşim Yeri’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı 

Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2015-108 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 21.01.2015-2912 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.07.16 

Diyarbakır İli, Hani İlçesi, sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.07.2012 gün ve 633 sayılı kararıyla tescil edilen 

Gaybian Kaya Mezarları’nın sit sınırlarının, taşınmaz kültür varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter 

Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 18.01.2015 gün ve 221 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya 

ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Hani İlçesi, sınırları 

dahilinde bulunan Gaybian Kaya Mezarları I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını gösteren 

koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

-Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

- Gaybian Kaya Mezarları’nın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı 

Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2015-108 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 21.01.2015-2913 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.07.17 

Diyarbakır İli, Hani İlçesi, sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.07.2012 gün ve 634 sayılı kararıyla tescil edilen 

Gaybian Kaya Sığınakları (Recep Mağarası) sit sınırlarının, taşınmaz kültür varlıklarının Türkiye 

Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 18.01.2015 gün ve 220 sayılı raporu okundu.  

Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Hani İlçesi, sınırları 

dahilinde bulunan Gaybian Kaya Sığınakları (Recep Mağarası) I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

-Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

- Gaybian Kaya Sığınakları’nın (Recep Mağarası) koruma esasları ve kullanma 

şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 

658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2015-108 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 21.01.2015-2923 DİYARBAKIR 

Dosya No : 72.00.27 

Batman İli, Merkez İlçesi, Kerik Köyünde bulunan “Gre Migro 2” Höyüğü’nün sit 

sınırlarının güncellenmesi ve höyük üzerinde yapılan izinsiz uygulamalara ilişkin; Diyarbakır 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.09.2014 gün ve 2535 sayılı kararı, Batman 

Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 2894 ile 06.01.2015 gün ve 08 

sayılı yazıları okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Batman İli, Merkez İlçesi, Kerik Köyünde bulunan ve tapunun 416 nolu parselinde kalan 

“Gre Migro 2” Höyüğü’nün sit sınırlarının güncellenmesine ilişkin; sınırlarının ekli 1/1000 

ölçekli harita üzerinde işaretlenen I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna, 

- Batman İli, Merkez İlçesi, Kerik Köyü 99,102 ve 416 nolu parsellerin tapu kütüğü 

beyanlar hanesindeki  “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin, 99 ve 102 nolu 

parsel üzerinden kaldırılmasına, 416 nolu parsel üzerindeki “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlığı” şerhinin devamına 

-Höyük üzerinde bundan sonra yapılabilecek tahribatları önlemek amacıyla gerekli 

güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerce alınmasına, höyükte kurtarma kazısı yapılması konusunun 

müze müdürlüğü tarafından değerlendirilmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2937 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.00.823 

Mardin İli, Artuklu İlçesi, Nur Mahallesi, sınırları içinde tapunun 860 ada 47 parselinde 

kalan Kaya Mezarlarının tescil talebine ilişkin; Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

03.11.2014 gün ve 3140 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi,  belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Mardin İli, Artuklu İlçesi, Nur Mahallesi, sınırları içinde bulunan Kaya Mezarlarının; 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun 

Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli kadastral harita üzerine 

belirlendiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun  olduğuna, 

Nur Mahallesi Kaya Mezarlarının koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı 

Kanunun 17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 

sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine, karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2935 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.01/34 

Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, Sürekli Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.11.2009 gün ve 2675 sayılı kararı ile tescillenen 

Sürekli (Deame) Höyüğü, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

14.01.2015 gün ve 149 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, Sürekli 

Köyü sınırları dahilinde bulunan Sürekli (Deame) Höyük, I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını 

gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

-Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına, 

Sürekli (Deame) Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı 

Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2937 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.01.181 

Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, Yamaç Köyü, sınırları içinde tapunun 106 ada; 1, 3, 4 

parselleri, 107 ada; 2, 5 parselleri, 111 ada; 1, 2, 203-223 parselleri ile 112 ada; 1 nolu parselin bir 

kısmında kalan Gre Dibirka Höyüğünün tescil talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 09.12.2014 tarihli yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin 

bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, Yamaç Köyü, sınırları içinde bulunan Gre Dibirka 

Höyüğünün; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı 

Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli kadastral 

harita üzerine belirlendiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun 

olduğuna, 

Nur Mahallesi Kaya Mezarlarının koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı 

Kanunun 17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 

sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine, karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2938 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.01/51 

Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, Akçapınar Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.11.2010 gün ve 3567 sayılı kararla 

tescil edilen Serekaniye Harabeleri, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

14.01.2015 gün ve 149 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, 

Akçapınar Köyü sınırları dahilinde bulunan Serekaniye Harabeleri, I. Derece Arkeolojik Sit 

sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

-Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına, 

Serekaniye Harabeleri’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 

17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik 

Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2940 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.03/479 

Mardin İli, Midyat İlçesi, Şenköy Mahallesinde bulunan ve tapunun 134 ada, 218 nolu 

parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan Kaya Mezarı’nın tescil talebine ilişkin; Diyarbakır 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.11.2014 tarih ve 3935 sayılı uzman 

raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

 Mardin İli, Midyat İlçesi, Şenköy Mahallesinde bulunan ve tapunun 134 ada, 218 nolu 

parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan Kaya Mezarı; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 Sayılı Kanunu’nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi 

uyarınca tescilinin uygun olduğuna, 

 -Ekli haritada koordinatları verilen alanın kaya mezarının koruma alanı olarak 

belirlenmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2941 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.03/473 

Mardin İli, Midyat İlçesi, Şenköy Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait 

tapunun 134 ada, 218 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın irtifak hakkı tesis işlemine esas olmak 

üzere 2863 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir sakıncasının olup olmadığına ilişkin; 

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.01.2015 gün ve 2940 sayılı kararı ile 

Mardin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 25.08.2014 tarih ve 2527 sayılı yazısı 

okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Mardin İli, Midyat İlçesi, Şenköy Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait 

tapunun 134 ada, 218 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın, irtifak hakkı tesis işlemi talebine ilişkin, 

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.01.2015 gün ve 2940 sayılı kararı ile 

tescillenen ve eki olan haritada sınırları gösterilen koruma alanı göz önünde bulundurularak 

irtifak hakkının yapılabileceğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2943 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.03.132 

Mardin İli, Midyat İlçesi, Akçakaya Mahallesi, Aktaş Mevkiinde bulunan, Diyarbakır 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.12.2012 gün ve 1029 sayılı kararıyla tescil 

edilen, Akçakaya Kalıntıları’nın sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) 

kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 15.01.2015 gün ve 168 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, 

belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Mardin İli, Midyat İlçesi, Akçakaya 

Mahallesi, Aktaş Mevkiinde bulunan, Akçakaya Kalıntıları’nın I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını 

gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

-Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına, 

Akçakaya Kalıntıları’nın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 

17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik 

Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2944 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.03/73 

Mardin İli, Midyat İlçesi, Barıştepe Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.09.2009 gün ve 2494 sayılı kararı ile 

tescillenen Harman Yeri(İşlik), Sarnıçlar ve Kaya Mezarları’nın sit sınırlarının, Türkiye Ulusal 

Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 13.01.2015 gün ve 134 sayılı raporu okundu. Ekleri ve 

konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Midyat İlçesi, Barıştepe 

Köyü sınırları dahilinde bulunan, Harman Yeri(İşlik), Sarnıçlar ve Kaya Mezarları’nın I. Derece 

Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

-Sit alanı içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

Harman Yeri(İşlik), Sarnıçlar ve Kaya Mezarları’nın koruma esasları ve kullanma 

şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 

658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2945 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.03/78 

Mardin İli, Midyat İlçesi, Gülgöze Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.09.2009 gün ve 2493 sayılı kararı ile tescillenen 

Herbube Harabeleri’nin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

13.01.2015 gün ve 134 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Midyat İlçesi, Gülgöze 

Köyü sınırları dahilinde bulunan, Herbube Harabeleri’nin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını 

gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

-Sit alanı içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

Herbube Harabeleri’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2948 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.03/499 

Mardin İli, Midyat-Nusaybin İlçeleri arasında kalan, Çağ Çağ Vadisinde, Şanlıurfa Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.03.2007 gün ve 348 sayılı kararı ile tescil 

edilen Midyat İlçesi, Beyaz Su Köyü, Beyaz Su Kaya Mezarlarının, Türkiye Ulusal Envanter 

Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 14.01.2015 gün ve 147 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya 

ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

  Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile Mardin İli, Midyat-Nusaybin İlçeleri arasında 

kalan, Midyat İlçesi, Beyaz Su Köyü’nde bulunan, Beyaz Su Kaya Mezarlarının I. Derece 

Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

  -Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

  -Beyaz Su Kaya Mezarlarının koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı 

Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2949 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.03/502 

Mardin İli, Midyat-Nusaybin İlçeleri arasında kalan, Çağ Çağ Vadisinde, Şanlıurfa Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.03.2007 gün ve 348 sayılı kararı ile tescil 

edilen Midyat İlçesi, Taşlıburç Köyü, Bazine Taka Kaya Mezarlarının sit sınırlarının, Türkiye 

Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 14.01.2015 gün ve 147 sayılı raporu okundu. 

Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Midyat-Nusaybin İlçeleri 

arasında kalan, Midyat İlçesi, Taşlıburç Köyü’nde bulunan, Bazine Taka Kaya Mezarlarının I. 

Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

-Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

-Bazine Taka Kaya Mezarlarının koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı 

Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

 
 2573/20/1-1 



28 Mart 2015 – Sayı : 29309 RESMÎ GAZETE Sayfa : 213 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2950 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.03/500 

Mardin İli, Midyat-Nusaybin İlçeleri arasında kalan, Çağ Çağ Vadisinde, Şanlıurfa Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.03.2007 gün ve 348 sayılı kararı ile tescil 

edilen Midyat İlçesi, Sivrice Köyü, Aynı Kalesi’nin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) 

kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 14.01.2015 gün ve 147 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, 

belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Midyat-Nusaybin İlçeleri 

arasında kalan, Midyat İlçesi, Sivrice Köyü’nde bulunan, Aynı Kalesi’nin I. Derece Arkeolojik 

Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

-Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

-Aynı Kalesi’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2952 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.04/17 

Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Kantar Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.10.2009 gün ve 2574 sayılı kararı ile tescillenen 

Kantar Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

13.01.2015 gün ve 134 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Kantar 

Köyü sınırları dahilinde bulunan, Kantar Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren 

koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

-Sit alanı içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

Kantar Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2953 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.04/21 

Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Hasantepe (Tılhesen) Köyü sınırları dahilinde bulunan, 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.02.2010 gün ve 2892 

sayılı kararı ile tescillenen Tılhesen Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü’nün 13.01.2015 gün ve 134 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin 

bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Nusaybin İlçesi, 

Hasantepe(Tılhesen) Köyü sınırları dahilinde bulunan, Tılhesen Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik 

Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

-Sit alanı içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

Tılhesen Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2954 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.04/22 

Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Durakbaşı (Kesra Sercehan) Köyü sınırları dahilinde bulunan, 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.10.2009 gün ve 2579 

sayılı kararı ile tescillenen Sargathon(Sercehan) Kalesi’nin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal 

Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 13.01.2015 gün ve 134 sayılı raporu okundu. Ekleri ve 

konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

 Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Nusaybin İlçesi, 

Durakbaşı (Kesra Sercehan) Köyü sınırları dahilinde bulunan, Sargathon(Sercehan) Kalesi’nin I. 

Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

 -Sit alanı içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına,  

 Sargathon(Sercehan) Kalesi’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı 

Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2955 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.04/26 

Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Çiğdem (Gıremara) Köyü sınırları dahilinde bulunan, 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.02.2010 gün ve 2897 sayılı 

kararıyla tescil edilen Çiğdem (Gıremara) Höyüğü’nün, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) 

kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün gün 16.01.2015 ve 182 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, 

belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Çiğdem 

(Gıremera) Köyü, Çiğdem (Gıremara) Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren 

koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına 

(Gıremara) Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

 
 2573/25/1-1 



28 Mart 2015 – Sayı : 29309 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2956 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.04.3 

Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Çağlar Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.12.1991 gün ve 959 sayılı kararıyla tescil edilen 

Girnavaz Höyüğü’nün,Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına 

ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 16.01.2015 gün ve 

182 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Çağlar 

Köyü, Girnavaz Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının 

uygun olduğuna, 

Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına 

Girnavaz Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2957 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.04/20 

Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Söğütlü Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.02.2010 gün ve 2893 sayılı kararla tescil 

edilen Grebiya Höyük, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına 

ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 14.01.2015 gün ve 

149 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Söğütlü 

Köyü sınırları dahilinde bulunan Gırebiya Höyüğü, I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren 

koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

-Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına, 

Gırebiya Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2958 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.04.46 

Mardin İli, Midyat-Nusaybin İlçeleri arasında kalan, Çağ Çağ Vadisinde, Şanlıurfa Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.03.2007 gün ve 348 sayılı kararı ile tescil 

edilen Nusaybin ilçesi, Kalecik Köyü, (Kalebunzır) Yerleşimi’nin, Türkiye Ulusal Envanter 

Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 16.01.2015 gün ve 182 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya 

ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Kalecik 

Köyü, (Kalebunzır) Yerleşimi’nin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı 

haritasının uygun olduğuna, 

Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına, 

(Kalebunzır) Yerleşimi’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 

17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik 

Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2959 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.04.102 

Mardin İli, Midyat-Nusaybin İlçeleri arasında kalan, Çağ Çağ Vadisinde, Şanlıurfa Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.03.2007 gün ve 348 sayılı kararı ile tescil 

edilen, Nusaybin ilçesi, Kalecik Köyü, Hope/Hop Kaya Mezarları’nın Türkiye Ulusal Envanter 

Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 16.01.2015 gün ve 182 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya 

ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Kalecik 

Köyü, Hope/Hop Kaya Mezarları’nın I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı 

haritasının uygun olduğuna, 

Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına, 

Hope/Hop Kaya Mezarları’nın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı 

Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2960 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.04/18 

Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Odabaşı (Deyre) Köyü’nde bulunan, Diyarbakır Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.02.2010 gün ve 2894 sayılı kararı ile tescil 

edilen Deyr Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

14.01.2015 gün ve 147 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Odabaşı 

(Deyre) Köyü’nde bulunan Deyr Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren 

koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

-Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

-Deyr Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2961 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.04/24 

Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Tepeüstü (Tılmınar) Köyü’nde bulunan, Diyarbakır Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.02.2010 gün ve 2896 sayılı kararı ile tescil 

edilen Tepeüstü (Tılmınar) Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) 

kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 14.01.2015 gün ve 147 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, 

belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

  Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Nusaybin İlçesi, 

Tepeüstü (Tılmınar) Köyü’nde bulunan Tepeüstü (Tılmınar) Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit 

sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

  -Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

  -Tepeüstü (Tılmınar) Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı 

Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2962 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.04.76 

Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Taşköy Köyü, maliye hazinesi mülkiyetinde kayıtlı bulunan, 

119 ada, 15 ve 7 parsellerde yer alan Mor Dimet Kilisesinin tescil edilmesi talebine ilişkin, 

Mardin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 18.08.2014 gün ve 2454 sayılı yazısı, Mardin 

Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 10.09.2014 gün ve 2872 sayılı yazısı, Mardin Valiliği İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü’nün 27.10.2014 gün ve 3091 sayılı yazısı, Nusaybin Belediye 

Başkanlığı’nın 18.11.2014 gün ve 2559 sayılı yazısı, okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, 

belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Taşköy Köyü, 119 ada, 15 ve7 parsellerde kayıtlı bulunan, 

Mor Dimet Kilisesi’nin, “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı 

Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunun 

I. grup yapı ve koruma alanının da taşınmazın kendi parseli olarak belirlenmesine, 

119 ada, 15 ve 7 parsellerde kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2965 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.04./6 

Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Dibek Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.09.2002 gün ve 2963 sayılı kararı ile tescillenen Mor 

Evgin Manastırı’nın sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

13.01.2015 gün ve 134 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Dibek 

Köyü sınırları dahilinde bulunan, Mor Evgin Manastırı’nın I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını 

gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

-Sit alanı içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

Mor Evgin Manastırı’nın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 

17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik 

Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2966 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.04/19 

Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Söğütlü Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.02.2010 gün ve 2895 sayılı kararı ile 

tescillenen Gırke Tuğub Höyüğü, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

14.01.2015 gün ve 149 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Söğütlü 

Köyü sınırları dahilinde bulunan Gırke Tuğub Höyüğü, I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını 

gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

-Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına, 

Gırke Tuğub Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 

17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik 

Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2968 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.08/12 

Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Karabayır Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.02.2009 tarih ve 2095 sayılı kararıyla tescil 

edilen Zeviya Tivilki Yerleşim Yerinin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) 

kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 20.01.2015 tarih ve 219 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve 

belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılması amacı ile Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Karabayır Köyü sınırları dahilinde yer 

alan Zeviya Tivilki Yerleşim Yerinin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı 

haritasının uygun olduğuna, 

Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine“korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

Zeviya Tivilki Yerleşim Yerinin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı 

Kanunun 17. maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 244 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2969 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.08/8 

Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Karabayır Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.02.2009 tarih ve 2094 sayılı kararıyla tescil 

edilen Harabe (Hırbı) Tepesi Antik Yerleşim Yerinin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter 

Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.01.2015 tarih ve 219 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya 

ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılması amacı ile Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Karabayır Köyü sınırları dahilinde yer 

alan Harabe (Hırbı) Tepesi Antik Yerleşim Yerinin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren 

koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine“ korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

Harabe (Hırbı) Tepesi Antik Yerleşim Yerinin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 

2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 

sayılı ilke kararının 1. Maddesi’nde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 246 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2970 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.08/28 

Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Alayurt (Arbay) Köyünde yer alan Diyarbakır Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.10.2009 tarih ve 2570 sayılı kararıyla tescil edilen 

Arbay Antik Yerleşim Yerinin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) 

kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 20.01.2015 tarih ve 219 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve 

belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılması amacı ile Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Alayurt (Arbay) Köyü sınırları dahilinde 

yer alan Arbay Antik Yerleşim Yerinin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı 

haritasının uygun olduğuna, 

Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “ korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

Arbay Antik Yerleşim Yerinin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı 

Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 248 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2971 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.08/19 

Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Akçaköyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.09.2009 tarih ve 2476 sayılı kararıyla tescil 

edilen 6 ve 7 No’lu alanların sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) 

kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 20.01.2015 tarih ve 219 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve 

belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılması amacı ile Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Akçaköyü sınırları dahilinde yer alan 6 ve 

7 No’lu alanların I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun 

olduğuna, 

Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine“ korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

6 ve 7 No’lu alanların koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 250 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2972 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.08/46 

Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Akçaköyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.09.2009 tarih ve 2476 sayılı kararıyla tescil 

edilen 4 No’lu alanın sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

20.01.2015 tarih ve 219 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılması amacı ile Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Akçaköyü sınırları dahilinde yer alan 4 

No’lu alanın I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “ korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

4 No’lu alanın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi 

gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma 

ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde 

bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 252 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2973 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.08/45 

Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Akçaköy ve Bağözü Köyü sınırları dahilinde bulunan, 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.09.2009 tarih ve 2476 

sayılı kararıyla tescil edilen 3 No’lu alanın sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü’nün 20.01.2015 tarih ve 219 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılması amacı ile Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Akçaköy ve Bağözü Köyü sınırları 

dahilinde yer alan 3 No’lu alanın I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı 

haritasının uygun olduğuna, 

Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “ korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

3 No’lu alanın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi 

gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma 

ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde 

bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 254 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2974 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.08/10 

Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Temelli Köyü sınırları dahilinde bulunan Diyarbakır Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.02.2009 tarih ve 2092 sayılı kararıyla tescil 

edilen Zureki Zeri Yerleşim Yerinin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) 

kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 20.01.2015 tarih ve 219 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve 

belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılması amacı ile Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Temelli Köyü sınırları dahilinde yer alan 

Zureki Zeri Yerleşim Yerinin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının 

uygun olduğuna, 

Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “ korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

Zureki Zeri Yerleşim Yerinin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı 

Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 256 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2975 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.08/26 

Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Çavuşlu (Zevika) Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.10.2009 tarih ve 2572 sayılı kararıyla 

tescil edilen Çavuşlu Köyü Kaya Mezarlarının sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü’nün 20.01.2015 tarih ve 219 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılması amacı ile Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Çavuşlu (Zevika) Köyü sınırları dahilinde 

yer alan Çavuşlu Köyü Kaya Mezarlarının I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı 

haritasının uygun olduğuna, 

Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

Çavuşlu Köyü Kaya Mezarlarının koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı 

Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 258 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2976 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.08/18 

Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Altınoluk Köyü sınırları dahilinde bulunan Diyarbakır Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.01.2009 tarih ve 2001 sayılı kararıyla tescil 

edilen Gözetleme Kulesi’nin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) 

kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 20.01.2015 tarih ve 219 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve 

belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılması amacı ile Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Altınoluk Köyü sınırları dahilinde yer alan 

Gözetleme Kulesi’nin yerinin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının 

uygun olduğuna, 

Sit sınırları içerisinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

Gözetleme Kulesi’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 260 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2977 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.08/24 

Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Gürışık Köyü sınırları dahilinde bulunan Diyarbakır Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.09.2009 tarih ve 2481 sayılı kararıyla tescil 

edilen 13 ve 14 no’lu alanların sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) 

kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 20.01.2015 tarih ve 219 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve 

belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılması amacı ile, Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Gürışık Köyü sınırları dahilinde yer alan 

13 ve 14 no’lu alanların I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun 

olduğuna, 

Sit sınırları içerisinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

13 ve 14 no’lu alanların koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 262 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2978 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.08/21 

Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Altıyol Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.09.2009 tarih ve 2478 sayılı kararıyla tescil 

edilen 15 ve 16 No’lu alanların sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) 

kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 20.01.2015 tarih ve 219 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve 

belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılması amacı ile Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Altıyol Köyü sınırları dahilinde yer alan 

15 ve 16 No’lu alanların I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun 

olduğuna, 

Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “ korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

15 ve 16 No’lu alanların koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 264 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2979 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.07.5 

Mardin İli, Derik İlçesi, bir kısmı Alanlı Köyü’nün 103 parseli, Atlı Köyü’nün 608, 692 

ve 693 no.lu parseli ile Kocatepe Köyü’nün 247 no.lu parsellerinde kalan, Diyarbakır Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.09.2005 gün ve 413 sayılı kararıyla tescil edilen 

Kerküştü Höyüğü’nün sit sınırlarının, taşınmaz kültür varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter 

Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 09.01.2015 gün ve 89 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya 

ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Derik İlçesi, bir kısmı 

Alanlı Köyü’nün 103 parseli, Atlı Köyü’nün 608, 692 ve 693 no.lu parseli ile Kocatepe Köyü’nün 

247 no.lu parsellerinde kalan, Kerküştü Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını gösteren 

koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

-Sit alanı sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı şerhinin bırakılmasına, 

-Kerküştü Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 266 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2981 DİYARBAKIR 

Dosya No : 47.07.91 

Mardin İli, Derik İlçesi, Çağıl Köyü, sınırları içinde tapunun 119, 170, 171, 176-191, 

parselinde kalan Gre Kubik’in tescil talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 23.06.2014 gün ve 2595 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya 

ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Mardin İli, Derik İlçesi, Çağıl Köyü, sınırları içinde bulunan Gre Kubik Höyüğü; 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun 

Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/2000 ölçekli kadastral harita üzerine 

belirlendiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun  olduğuna, 

Gre Kubik Höyüğünün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik 

Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine, karar verildi. 
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Sayfa : 270 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2983 DİYARBAKIR 

Dosya No : 73.06/25 

Şırnak İli, Silopi İlçesi, Kavaklı Köyü sınırları dahilinde bulunan, Tepe Höyüğün tescil 

talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 10.12.2014 

gün ve 4485 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Şırnak İli, Silopi İlçesi, Kavaklı Köyü sınırları dahilinde bulunan, Tepe Höyük; 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun 

Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli1/5000 ölçekli harita üzerine 

belirlendiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna, 

-Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına, 

Tepe Höyüğün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi 

gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma 

ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde 

bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2015-110 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 23.01.2015-2990 DİYARBAKIR 

Dosya No : 23.00.134 

Elazığ İli, Merkez, Aydıncık Köyü, Düzürler Mezrası sınırları içerisinde, Elazığ Müze 

Müdürlüğü tarafından tespit edilen Tanrıverdi Kalesi’nin tescil edilmesi isteğine ilişkin,  Elazığ 

Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 26.05.2014 gün ve 2013 sayılı,31.10.2014 gün ve 

4440 sayılı yazıları, Elazığ Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 17.06.2014 gün ve 2602 sayılı, 

14.07.2014 gün ve 2969 sayılı  yazıları, İller Bankası Anonim Şirketi’nin 04.09.2014 gün ve 

19406 sayılı yazısı, Elazığ İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 17.09.2014 

gün ve 9732 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 17.09.2014 gün ve 255080  sayılı 

yazısı, Elazığ Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 16.09.2014 ve 3977 sayılı 

yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 09.10.2014 gün ve 172128 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 14.10.2014 gün ve 7170 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve 

konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Aydıncık Köyü, Düzürler Mezrası sınırları içerisinde, Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından 

tespit edilen Tanrıverdi Kalesi Korunması Gerekli Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden, 2863 

sayılı kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli haritada 

belirlendiği şekli ile 1. Derece Arkeolojik sit olarak tesciline, 

Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına, 

Tanrıverdi Kalesi’nin bulunduğu alanın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 

sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun Arkeolojik sitler koruma ve kullanma koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı 

ilke kararının 1. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 276 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2015-110 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 23.01.2015-2991 DİYARBAKIR 

Dosya No : 23.00.133 

Elazığ İli, Merkez, Gümüşbağlar Köyü, 212 parselde Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından 

tespit edilen Gümüşbağlar Höyüğü’nün tescil edilmesi isteğine ilişkin, Elazığ Valiliği İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü’nün 15.04.2014 gün ve 1459 sayılı, 31.10.2014 gün ve 4440 sayılı, 

13.11.2014 gün ve 4674 sayılı yazıları, Elazığ Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 17.06.2014 gün 

ve 2602 sayılı, 14.07.2014 gün ve 2969 sayılı yazıları, İller Bankası Anonim Şirketi’nin 

04.09.2014 gün ve 19398 sayılı yazısı, Elazığ İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme 

Müdürlüğü’nün 17.09.2014 gün ve 9733 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 

17.09.2014 gün ve 255080 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü’nün Günsüz ve 3978 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 09.10.2014 gün 

ve 172125 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 14.10.2014 gün ve 

7171 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Gümüşbağlar Köyü, 212 parselde, Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından tespit edilen 

Gümüşbağlar Höyüğü Korunması Gerekli Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı 

kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli haritada 

belirlendiği şekli ile 1. Derece Arkeolojik sit olarak tesciline, 

Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına 

Gümüşbağlar Höyüğü’nde yapılan kaçak kazı, 2863 sayılı kanunun 9. Maddesine aykırı 

olduğundan, uygulamanın ilgilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 

bulunulmasına, 

Gümüşbağlar Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 

17. Maddesi gereğince Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

Arkeolojik sitler koruma ve kullanma koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2015-110 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 23.01.2015-2992 DİYARBAKIR 

Dosya No : 23.13/7 

Elazığ İli, Merkez Şahaplı Köyü sınırları dâhilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.06.1992 tarih ve 1081 sayılı kararıyla tescil edilen Seli 

(Dilek) Höyüğü’nün sit sınırlarının, taşınmaz kültür varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü’nün 20.01.2015 tarih ve 214 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin 

bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Elazığ İli, Merkez Şahaplı Köyü 

sınırları dâhilinde bulunan Seli (Dilek) Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını 

gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

-Sit alanı sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı şerhinin bırakılmasına, 

-Seli (Dilek) Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 

17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik 

Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2015-110 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 23.01.2015-2993 DİYARBAKIR 

Dosya No : 23.13/6 

Elazığ İli, Merkez Durupınar Köyü sınırları dâhilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.06.1992 tarih ve 1079 sayılı kararıyla tescil 

edilen Killik Tepe (Tilek) Höyüğü’nün sit sınırlarının, taşınmaz kültür varlıklarının Türkiye 

Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.01.2015 tarih ve 214 sayılı raporu okundu.  

Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Elazığ İli, Merkez Durupınar Köyü 

sınırları dâhilinde bulunan Killik Tepe (Tilek) Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

-Sit alanı sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı şerhinin bırakılmasına, 

-Killik Tepe (Tilek) Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı 

Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2015-110 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 23.01.2015-2994 DİYARBAKIR 

Dosya No : 23.13/8 

Elazığ İli, Merkez Hankendi Beldesi, Değirmendüzü Mevkii’nde bulunan, Diyarbakır 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.06.1992 tarih ve 1080 sayılı kararıyla 

tescil edilen Değirmendüzü Höyüğü’nün sit sınırlarının, taşınmaz kültür varlıklarının Türkiye 

Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.01.2015 tarih ve 214 sayılı raporu okundu.  

Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Elazığ İli, Merkez Hankendi Beldesi, 

Değirmendüzü Mevkii’nde bulunan Değirmendüzü Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

-Sit alanı sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı şerhinin bırakılmasına, 

-Değirmendüzü Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı 

Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2015-110 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 23.01.2015-2995 DİYARBAKIR 

Dosya No : 23.00.54 

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Ancuz Köyü, Kurttepe Mevkiinde bulunan, Diyarbakır Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.05.2002 gün ve 2881 sayılı kararıyla tescil edilen, 

Ancuz Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

15.01.2015 gün ve 168 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Elazığ İli, Merkez İlçesi, Ancuz 

Köyü, Kurttepe Mevkiinde bulunan, Ancuz Höyüğü’nün I.Derece Arkeolojik Sit sınırlarını 

gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

-Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına, 

Ancuz Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1.Maddesinde 

bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2015-110 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 23.01.2015-3004 DİYARBAKIR 

Dosya No : 23.06.7 

Elazığ İli, Maden İlçesi, Kavak Köyü, Meydancık Mevkiinde bulunan, Diyarbakır Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05.12.2001 gün ve 2757 sayılı kararıyla tescil edilen, 

Kalecik Tepesi’nin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

15.01.2015 gün ve 168 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Elazığ İli, Maden İlçesi, Kavak 

Köyü, Meydancık Mevkiinde bulunan, Kalecik Tepesi’nin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını 

gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

-Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına, 

Kalecik Tepesi’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1.Maddesinde 

bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3005 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.00.724 

Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Cevatpaşa Mahallesi İç Kale Mevkii sınırları dahilinde 

bulunan ve G.E.E.A.Y.K’ın 19.01.1980 gün A - 2082 sayılı kararıyla tescilli Amida Höyüğü’nün 

sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; 

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 18.02.2015 gün ve 611 

sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, 

Cevatpaşa Mahallesi İç Kale Mevkii sınırları dahilinde bulunan Amida Höyüğü’nün I. Derece 

Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

- Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan parsellerin tapu 

kütüğü beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, daha 

önce şerh verilen parsellerin koordinatlar dışında kalması durumunda ise şerhin kaldırılması 

gerektiğine, 

- Amida Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3018 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.00.252 

Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Karaçalı Mahallesi (Köyü) sınırları dahilinde bulunan, 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.11.1992 gün ve 1192 sayılı 

kararıyla tescil edilen, Til Alo Höyüğü’nün, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) 

kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 13.02.2015 gün ve 571 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, 

belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, 

Karaçalı Mahallesi (Köyü),  Til Alo Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren 

koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin 

konulmasına, daha önce şerh verilen parsellerin onaylı koordinatlar dışında kalması durumunda 

ise şerhin kaldırılması gerektiğine, 

Til Alo Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 292 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

 
 2573/57/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3020 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.00.944 

Diyarbakır İli, Merkez, Yenişehir ilçesi, Geyiktepe Köyü sınırları içerisinde bulunan, 

Geyiktepe Nekropolü’nün tescil edilmesine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü’nün 07.07.2014 gün ve 2651 sayılı raporu okundu.   Ekleri ve konuya ilişkin 

bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Diyarbakır İli, Merkez, Yenişehir ilçesi, Geyiktepe Köyü sınırları içerisinde bulunan, 

Geyiktepe Nekropolü,Korunması Gerekli Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı 

kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli haritada 

belirlendiği şekli ile 1. Derece Arkeolojik sit olarak tesciline, 

Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına,  

Geyiktepe Nekropolü’nün bulunduğu alanın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 

sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun Arkeolojik sitler koruma ve kullanma koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı 

ilke kararının 1. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3021 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.00.226 

Diyarbakır İli, Merkez, Yenişehir İlçesi, Geyiktepe Köyü sınırları dahilinde bulunan, 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.02.1991 tarih ve 684 

sayılı kararıyla tescil edilen Geyiktepe Höyüğü sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü’nün 04.07.2014 tarih ve 2650 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılması amacı ile Diyarbakır İli, Merkez, Yenişehir İlçesi, Geyiktepe Köyü sınırları 

dahilinde yer alan Geyiktepe Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı 

haritasının uygun olduğuna, 

Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin 

konulmasına, daha önce şerh verilen parsellerin onaylı koordinatlar dışında kalması durumunda 

ise şerhin kaldırılması gerektiğine, 

Geyiktepe Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3023 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.00.752 

Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Yenice Köyü, Yazılıpınar Mezrası’nda bulunan, Diyarbakır 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 06.07.2011 gün ve 4084 sayılı kararı ile 

tescil edilen Yazılıpınar Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) 

kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Yenişehir Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 

05.02.2015 gün ve 331 sayılı yazısı, Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü’nün 11.02.2015 gün ve 279-329 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu’nun 14.01.2015 gün ve 147 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, 

belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Kurulumuzun 21.01.2015 gün ve 2895 sayılı kararında Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, 

Yenice Köyü, Yazılıpınar Mezrası’nda kaldığı belirtilen Yazılıpınar Höyüğü’nün; Diyarbakır İli, 

Sur İlçesi, Yenice Köyü, Yazılıpınar Mezrası’nda kaldığı anlaşıldığından, “Diyarbakır İli, Sur 

İlçesi, Yenice Köyü, Yazılıpınar Mezrası” olarak düzeltilmesine, 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Yenice 

Köyü, Yazılıpınar Mezrası’nda bulunan Yazılıpınar Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit 

sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

- Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin 

konulmasına, daha önce şerh verilen parsellerin onaylı koordinatlar dışında kalması durumunda 

ise şerhin kaldırılması gerektiğine, 

- Yazılıpınar Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 

17. maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik 

Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3024 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.00.338 

Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Müderris Köyü’nde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 04.10.1996 gün ve 1871 sayılı kararı ile tescil edilen Battal Tepe 

Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Yenişehir Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 05.02.2015 gün ve 

331 sayılı yazısı, Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 

11.02.2015 gün ve 279-329 sayılı yazısı, Kurulumuzun 14.01.2015 gün ve 147 sayılı raporu 

okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Kurulumuzun 21.01.2015 gün ve 2893 sayılı kararında Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, 

Müdderis Köyü’nde kaldığı belirtilen Battal Tepe Höyüğü’nün; Diyarbakır İli, Sur İlçesi, 

Müdderis Köyü’nde kaldığı anlaşıldığından, “Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Müdderis Köyü” olarak 

düzeltilmesine, 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Müderris 

Köyü’nde bulunan Battal Tepe Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren 

koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

- Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin 

konulmasına, daha önce şerh verilen parsellerin onaylı koordinatlar dışında kalması durumunda 

ise şerhin kaldırılması gerektiğine, 

- Battal Tepe Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 

17. maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik 

Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi 



Sayfa : 300 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

 
 2573/61/1-1 



28 Mart 2015 – Sayı : 29309 RESMÎ GAZETE Sayfa : 301 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3029 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.00.396 

Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Alibardak Köyü sınırları dahilinde bulunan, Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 

Müdürlüğü’nün 20.10.2001 gün ve 2706 sayılı kararı ile tescillenen Pirhüseyin Höyüğü, Türkiye 

Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Yenişehir 

Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.02.2015 gün ve 279-329 sayılı yazısı 

ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 13.01.2015 gün ve 142 

sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonunda;  

Kurulumuzun 21.01.2015 gün ve 2898 sayılı kararında Diyarbakır İli, Merkez, Yenişehir 

İlçesi, İncekaya Köyü’nde kaldığı belirtilen Pirhüseyin Höyüğü’nün; Diyarbakır İli, Merkez, Sur 

İlçesi, Alibardak Köyü’nde kaldığı anlaşıldığından, “Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Alibardak 

Köyü” olarak düzeltilmesine, 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, 

Alibardak Köyü sınırları dahilinde bulunan Pirhüseyin Höyüğü, I. Derece Arkeolojik Sit 

sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

- Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin 

konulmasına, daha önce şerh verilen parsellerin onaylı koordinatlar dışında kalması durumunda 

ise şerhin kaldırılması gerektiğine, 

Pirhüseyin Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3030 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.00.253 

Diyarbakır İli, Merkez, Bağlar İlçesi, Körtepe Köyü sınırları dahilinde bulunan, 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.11.1992 gün ve 1195 sayılı 

kararı ile tescillenen Körtepe Höyüğü, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü’nün 11.02.2015 gün ve 279-329 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 14.01.2015 gün ve 142 sayılı raporu okundu. Ekleri ve 

konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Kurulumuzun 21.01.2015 gün ve 2897 sayılı kararında Diyarbakır İli, Merkez, Yenişehir 

İlçesi, İncekaya Köyü’nde kaldığı belirtilen Körtepe Höyüğü’nün; Diyarbakır İli, Merkez, Bağlar 

İlçesi, Körtepe Köyü’nde kaldığı anlaşıldığından, “Diyarbakır İli, Merkez, Bağlar İlçesi, Körtepe 

Köyü” olarak düzeltilmesine, 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Merkez, Bağlar İlçesi, 

Körtepe Köyü sınırları dahilinde bulunan Körtepe Höyüğü, I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını 

gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

- Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin 

konulmasına, daha önce şerh verilen parsellerin onaylı koordinatlar dışında kalması durumunda 

ise şerhin kaldırılması gerektiğine, 

Körtepe Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 304 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

 
 2573/63/1-1 



28 Mart 2015 – Sayı : 29309 RESMÎ GAZETE Sayfa : 305 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3031 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.00.256 

Diyarbakır İli, Merkez, Bağlar İlçesi, Gömmetaş Köyü sınırları dahilinde bulunan, 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.11.1992 gün ve 1193 sayılı 

kararı ile tescillenen Gömmetaş (Sirim) Höyüğü, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) 

kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanlığı İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.02.2015 gün ve 279-329 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 13.01.2015 gün ve 142 sayılı raporu okundu. 

Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Kurulumuzun 21.01.2015 gün ve 2899 sayılı kararında Diyarbakır İli, Merkez, Yenişehir 

İlçesi, Gömmetaş Köyü’nde kaldığı belirtilen Gömmetaş (Sirim) Höyüğü’nün; Diyarbakır İli, 

Merkez, Bağlar İlçesi, Gömmetaş Köyü’nde kaldığı anlaşıldığından, “Diyarbakır İli, Merkez, 

Bağlar İlçesi, Gömmetaş Köyü” olarak düzeltilmesine, 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Merkez, Bağlar İlçesi, 

Gömmetaş Köyü sınırları dahilinde bulunan Gömmetaş (Sirim) Höyüğü, I. Derece Arkeolojik Sit 

sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

- Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin 

konulmasına, daha önce şerh verilen parsellerin onaylı koordinatlar dışında kalması durumunda 

ise şerhin kaldırılması gerektiğine, 

Gömmetaş (Sirim) Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı 

Kanunun 17. maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 306 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

 
 2573/64/1-1 



28 Mart 2015 – Sayı : 29309 RESMÎ GAZETE Sayfa : 307 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3032 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.00.395 

Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Buçuk Tepe Köyü, Aşağı Beyan Mezrası’nda bulunan, 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.10.2001 gün ve 2705 sayılı 

kararı ile tescil edilen Buçuk Tepe Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Yenişehir Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 

05.02.2015 gün ve 331 sayılı yazısı, Kurulumuzun 14.01.2015 gün ve 147 sayılı raporu okundu. 

Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Kurulumuzun 21.01.2015 gün ve 2894 sayılı kararında Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, 

Buçuk Tepe Köyü, Aşağı Beyan Mezrası’nda kaldığı belirtilen Buçuk Tepe Höyüğü’nün; 

Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Buçuk Tepe Köyü, Aşağı Beyan Mezrası’nda kaldığı 

anlaşıldığından, “Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Buçuk Tepe Köyü, Aşağı Beyan Mezrası” olarak 

düzeltilmesine, 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Buçuk 

Tepe Köyü, Aşağı Beyan Mezrası bulunan Buçuk Tepe Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit 

sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

- Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin 

konulmasına, daha önce şerh verilen parsellerin onaylı koordinatlar dışında kalması durumunda 

ise şerhin kaldırılması gerektiğine, 

- Buçuk Tepe Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 

17. maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik 

Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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28 Mart 2015 – Sayı : 29309 RESMÎ GAZETE Sayfa : 309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3033 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.00.377 

Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Tavşan Tepe Köyü’nde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 05.03.2000 gün ve 2360 sayılı kararı ile tescil edilen Hırbik 

Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Yenişehir Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 05.02.2015 gün ve 

331 sayılı yazısı, Kurulumuzun 14.01.2015 gün ve 147 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya 

ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Kurulumuzun 21.01.2015 gün ve 2896 sayılı kararında Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, 

Tavşan Tepe Köyü’nde kaldığı belirtilen Hırbik Höyüğü’nün; Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, 

Tavşan Tepe Köyü’nde kaldığı anlaşıldığından, “Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Tavşan Tepe Köyü” 

olarak düzeltilmesine, 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Tavşan 

Tepe Köyü’nde bulunan Hırbik Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren 

koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

- Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin 

konulmasına, daha önce şerh verilen parsellerin onaylı koordinatlar dışında kalması durumunda 

ise şerhin kaldırılması gerektiğine, 

- Hırbik Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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28 Mart 2015 – Sayı : 29309 RESMÎ GAZETE Sayfa : 311 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3036 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.03.105 

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Karababa Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.02.1990 gün ve 388 sayılı kararıyla tescil edilen, 

Hasan Viran Höyüğü’nün, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

04.07.2014 gün ve 2580 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, 

Karababa Köyü,  Hasan Viran Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren 

koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan parsellerin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

daha önce şerh verilen parsellerin onaylı koordinatlar dışında kalması durumunda ise şerhin 

kaldırılması gerektiğine, 

Hasan Viran Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 

17. maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik 

Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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28 Mart 2015 – Sayı : 29309 RESMÎ GAZETE Sayfa : 313 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3037 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.03.104 

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, İkizoluk Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.02.1990 gün ve 388 sayılı kararıyla tescil 

edilen, İkizoluk Höyüğü’nün, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

02.06.2014  gün ve 2130 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, 

İkizoluk Mahallesi,  İkizoluk Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı 

haritasının uygun olduğuna, 

Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin 

konulmasına, daha önce şerh verilen parsellerin onaylı koordinatlar dışında kalması durumunda 

ise şerhin kaldırılması gerektiğine, 

İkizoluk Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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28 Mart 2015 – Sayı : 29309 RESMÎ GAZETE Sayfa : 315 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3038 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.03.7 

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, İncirtepe Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.05.2005 gün ve 258 sayılı kararıyla tescil 

edilen, İncirtepe Höyüğü’nün, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

02.06.2014  gün ve 2130 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, 

İncirtepe Köyü,  İncirtepe Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı 

haritasının uygun olduğuna, 

Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin 

konulmasına, daha önce şerh verilen parsellerin onaylı koordinatlar dışında kalması durumunda 

ise şerhin kaldırılması gerektiğine, 

İncirtepe Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 316 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 
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28 Mart 2015 – Sayı : 29309 RESMÎ GAZETE Sayfa : 317 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3039 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.03.14 

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Kuyuluhöyük Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 17.02.2006 gün ve 636 sayılı kararıyla tescil 

edilen Herbele Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

02.06.2014 gün ve 2130 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Aktepe 

Köyü sınırları sınırları dahilinde bulunan Herbele Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını 

gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

- Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan parsellerin tapu 

kütüğü beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, daha 

önce şerh verilen parsellerin koordinatlar dışında kalması durumunda ise şerhin kaldırılması 

gerektiğine, 

- Herbele Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 318 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 
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28 Mart 2015 – Sayı : 29309 RESMÎ GAZETE Sayfa : 319 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3040 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.03.103 

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Çukurbaşı Köyü, Akçomak Mezrası sınırları dahilinde 

bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.02.1990 gün ve 388 

sayılı kararıyla tescil edilen Piribrahim Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter 

Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 02.06.2014 gün ve 2130 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya 

ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, 

Çukurbaşı Köyü, Akçomak Mezrası sınırları dahilinde bulunan Piribrahim Höyüğü’nün I. Derece 

Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

- Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan parsellerin tapu 

kütüğü beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, daha 

önce şerh verilen parsellerin koordinatlar dışında kalması durumunda ise şerhin kaldırılması 

gerektiğine, 

- Piribrahim Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 

17. maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik 

Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 320 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

 
 2573/71/1-1 



28 Mart 2015 – Sayı : 29309 RESMÎ GAZETE Sayfa : 321 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3041 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.03.4 

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Hücetli(Başaklı) Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.11.1992 gün ve 1190 sayılı kararıyla tescil 

edilen Mezarlık Tepe Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) 

kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 02.06.2014 gün ve 2130 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, 

belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, 

Hücetli(Başaklı) Köyü sınırları dahilinde bulunan Mezarlık Tepe Höyüğü’nün I. Derece 

Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

- Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan parsellerin tapu 

kütüğü beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, daha 

önce şerh verilen parsellerin koordinatlar dışında kalması durumunda ise şerhin kaldırılması 

gerektiğine, 

- Mezarlık Tepe Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı 

Kanunun 17. maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 322 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

 
 2573/72/1-1 



28 Mart 2015 – Sayı : 29309 RESMÎ GAZETE Sayfa : 323 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3042 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.03.23 

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Filizören Mahallesi (Köyü) sınırları dahilinde bulunan, 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.03.2009 gün ve 2122 

sayılı kararıyla tescil edilen, Harzem Kaya Mezarları’nın, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü’nün 13.02.2015 gün ve 571 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin 

bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Filizören 

Mahallesi (Köyü), Harzem Kaya Mezarları’nın I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren 

koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin 

konulmasına, daha önce şerh verilen parsellerin onaylı koordinatlar dışında kalması durumunda 

ise şerhin kaldırılması gerektiğine, 

Harzem Kaya Mezarları’nın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 

17. maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik 

Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 324 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 
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28 Mart 2015 – Sayı : 29309 RESMÎ GAZETE Sayfa : 325 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3043 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.03.22 

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Filizören Mahallesi (Köyü) sınırları dahilinde bulunan, 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.03.2009 gün ve 2120 

sayılı kararıyla tescil edilen, Mahmudi Tepe Kaya Mezarları ve Sarnıçlar’ın, Türkiye Ulusal 

Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 13.02.2015 gün ve 571 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve 

konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Filizören 

Mahallesi (Köyü), Mahmudi Tepe Kaya Mezarları ve Sarnıçlar’ın I. Derece Arkeolojik Sit 

sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin 

konulmasına, daha önce şerh verilen parsellerin onaylı koordinatlar dışında kalması durumunda 

ise şerhin kaldırılması gerektiğine, 

Mahmudi Tepe Kaya Mezarları ve Sarnıçlar’ın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 

2863 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 

sayılı ilke kararının 1. maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 326 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 
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28 Mart 2015 – Sayı : 29309 RESMÎ GAZETE Sayfa : 327 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3044 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.03.21 

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Filizören Mahallesi (Köyü) sınırları dahilinde bulunan, 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.03.2009 gün ve 2121 

sayılı kararıyla tescil edilen, Şikefta Tepe Kaya Mezarları ve Sarnıçlar’ın, Türkiye Ulusal 

Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 13.02.2015 gün ve 571 sayılı raporu okundu. Ekleri ve 

konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Filizören 

Mahallesi (Köyü), Şikefta Tepe Kaya Mezarları ve Sarnıçlar’ın I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını 

gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin 

konulmasına, daha önce şerh verilen parsellerin onaylı koordinatlar dışında kalması durumunda 

ise şerhin kaldırılması gerektiğine, 

Şikefta Tepe Kaya Mezarları ve Sarnıçlar’ın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 

2863 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 

sayılı ilke kararının 1. maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 328 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 
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28 Mart 2015 – Sayı : 29309 RESMÎ GAZETE Sayfa : 329 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3045 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.03.16 

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Göktepe Mahallesi (Köyü) sınırları dahilinde bulunan, 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.04.2006 gün ve 692 sayılı 

kararıyla tescil edilen, Göktepe Höyüğü’nün, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) 

kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 13.02.2015 gün ve 571 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, 

belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Göktepe 

Mahallesi (Köyü), Göktepe Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı 

haritasının uygun olduğuna, 

Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin 

konulmasına, daha önce şerh verilen parsellerin onaylı koordinatlar dışında kalması durumunda 

ise şerhin kaldırılması gerektiğine, 

Göktepe Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 330 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 
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28 Mart 2015 – Sayı : 29309 RESMÎ GAZETE Sayfa : 331 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3046 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.03.13 

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Aktepe Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19.11.2005 gün ve 499 sayılı kararıyla tescil edilen 

Aktepe Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

02.06.2014 gün ve 2130 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Aktepe 

Köyü sınırları sınırları dahilinde bulunan Aktepe Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını 

gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

- Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan parsellerin tapu 

kütüğü beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, daha 

önce şerh verilen parsellerin koordinatlar dışında kalması durumunda ise şerhin kaldırılması 

gerektiğine, 

- Aktepe Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 332 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

 
 2573/77/1-1 



28 Mart 2015 – Sayı : 29309 RESMÎ GAZETE Sayfa : 333 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3047 DİYARBAKIR 

Dosya No : 21.03.5 

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Beşpınar Köyü, Murattaşı Mezrası sınırları dahilinde bulunan, 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.11.1992 gün ve 1189 sayılı 

kararıyla tescil edilen Pornak Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü’nün 02.06.2014 gün ve 2130 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin 

bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Beşpınar 

Köyü, Murattaşı Mezrası sınırları dahilinde bulunan Pornak Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit 

sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

- Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan parsellerin tapu 

kütüğü beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, daha 

önce şerh verilen parsellerin koordinatlar dışında kalması durumunda ise şerhin kaldırılması 

gerektiğine, 

- Pornak Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 334 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 
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28 Mart 2015 – Sayı : 29309 RESMÎ GAZETE Sayfa : 335 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3053 DİYARBAKIR 

Dosya No : 23.00.150 

Elazığ İli, Merkez, Zenteriç Köyü sınırları içerisinde bulunan, Elazığ Müze Müdürlüğü 

uzmanları tarafından tespit edilen, özel mülkiyete ait, 14 pafta, 312 numaralı parselde bulunan 

Zenteriç Höyüğü’nün tescil edilme talebini konu alan Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 02.12.2014 tarih ve 11277799-165-4928 sayılı yazısı ile kurum görüşleri içeren 

Elazığ İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’nün 06.01.2015 tarih ve 18773910-

501.02-110 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 

31.12.2014 tarih ve 20913469-101.29.02-257541 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 

Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı’nın 12.01.2015 tarih ve 22549675-115.03-20197 

sayılı yazısı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 

15.01.2015 tarih ve 62888455-755.01/8624 sayılı yazısı okundu; ekleri ve konuya ilişkin bilgi, 

belgeler incelendi; yapılan görüşmeler sonunda;  

Zenteriç Köyü sınırları içerisinde yer alan ve Elazığ Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit 

edilen, 14 pafta, 312 numaralı parselde yer alan Zenteriç Höyüğü’nün Korunması Gerekli Kültür 

Varlığı özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca 

sınırları ekli 1/5000 ölçekli haritada belirlendiği şekli ile 1. Derece Arkeolojik sit olarak tesciline,  

Zenteriç Höyüğünün bulunduğu alanın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 

sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

Arkeolojik sitler koruma ve kullanma koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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 2573/79/1-1 



Sayfa : 338 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3054 DİYARBAKIR 

Dosya No : 23.04.3 

Elazığ İli, Karakoçan İlçesi, Bahçecik Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.02.2005 gün ve 184 sayılı kararıyla tescil 

edilen, KafiranTepesi Höyüğü’nün, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

14.01.2015  gün ve 147 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Elazığ İli, Karakoçan İlçesi, Bahçecik 

Köyü, Kafiran Tepesi Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı 

haritasının uygun olduğuna, 

Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan parsellerinin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

daha önce şerh verilen parsellerin onaylı koordinatlar dışında kalması durumunda ise şerhin 

kaldırılması gerektiğine, 

Kafiran Tepesi Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 

17. maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik 

Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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 2573/80/1-1 



Sayfa : 340 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3055 DİYARBAKIR 

Dosya No : 23.11.11 

Elazığ İli, Kovancılar İlçesi, Kapıaçmaz Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.11.2009 tarih ve 2635 sayılı kararıyla 

tescil edilen Ovittepe Höyüğü sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) 

kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 20.02.2015 tarih ve 674 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve 

belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılması amacı ile Elazığ İli, Kovancılar İlçesi, Kapıaçmaz Mahallesi sınırları dahilinde 

yer alan Ovittepe Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının 

uygun olduğuna, 

Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin 

konulmasına, daha önce şerh verilen parsellerin onaylı koordinatlar dışında kalması durumunda 

ise şerhin kaldırılması gerektiğine,  

Ovittepe Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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 2573/81/1-1 



Sayfa : 342 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3056 DİYARBAKIR 

Dosya No : 23.11.18 

Elazığ İli, Kovancılar İlçesi, Bayramyazı Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.03.2013 tarih ve 1293 sayılı kararıyla tescil 

edilen Bayramyazı Höyüğü sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

20.02.2015 tarih ve 674 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılması amacı ile Elazığ İli, Kovancılar İlçesi, Bayramyazı Köyü sınırları dahilinde yer 

alan Bayramyazı Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının 

uygun olduğuna, 

Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin 

konulmasına, daha önce şerh verilen parsellerin onaylı koordinatlar dışında kalması durumunda 

ise şerhin kaldırılması gerektiğine, 

Bayramyazı Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 

17. maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik 

Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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 2573/82/1-1 



Sayfa : 344 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3057 DİYARBAKIR 

Dosya No : 23.11.3 

Elazığ İli, Kovancılar İlçesi, Yazıbaşı Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.11.1997 tarih ve 2033 sayılı kararıyla tescil edilen 

Sekarat Höyüğü sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

20.02.2015 tarih ve 674 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılması amacı ile Elazığ İli, Kovancılar İlçesi, Yazıbaşı Köyü sınırları dahilinde yer 

alan Sekarat Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının 

uygun olduğuna, 

Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin 

konulmasına, daha önce şerh verilen parsellerin onaylı koordinatlar dışında kalması durumunda 

ise şerhin kaldırılması gerektiğine,  

Sekarat Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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 2573/83/1-1 



Sayfa : 346 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3058 DİYARBAKIR 

Dosya No : 23.02.5 

Elazığ İli, Baskil İlçesi, Topaluşağı Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.07.2008 gün ve 1686 sayılı kararı ile tescillenen 

Lar Höyüğü, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; 

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 13.02.2015 gün ve 553 

sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Elazığ İli, Baskil İlçesi, Topaluşağı 

Köyü sınırları dahilinde bulunan Lar Höyüğü, I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren 

koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

- Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin 

konulmasına, daha önce şerh verilen parsellerin onaylı koordinatlar dışında kalması durumunda 

ise şerhin kaldırılması gerektiğine, 

Lar Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 348 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3059 DİYARBAKIR 

Dosya No : 23.02.6 

Elazığ İli, Baskil İlçesi, Akuşağı Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 15.01.2009 gün ve 1981 sayılı kararı ile tescillenen 

Körpınar Höyüğü, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına 

ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 13.02.2015 gün ve 

553 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Elazığ İli, Baskil İlçesi, Akuşağı 

Köyü sınırları dahilinde bulunan Körpınar Höyüğü, I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren 

koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

- Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin 

konulmasına, daha önce şerh verilen parsellerin onaylı koordinatlar dışında kalması durumunda 

ise şerhin kaldırılması gerektiğine, 

Körpınar Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 350 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3060 DİYARBAKIR 

Dosya No : 23.05.15 

Elazığ İli, Keban İlçesi, Denizli Köyünde, özel mülkiyete ait, 170 ada, 2 parselde kayıtlı 

taşınmazın tescil edilme talebini konu alan Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

13.11.2014 tarih ve 11277799-165-4686 sayılı yazısı ile kurum görüşü içeren Elazığ İl Özel 

İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 05.01.2015 tarih ve 76481457-750-70 sayılı 

yazısı ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

26.01.2015 tarih ve 326 sayılı dosya inceleme rapor formu okundu; ekleri ve konuya ilişkin bilgi, 

belgeler incelendi; yapılan görüşmeler sonunda;  

Elazığ İli, Keban İlçesi, Denizli Köyünde, özel mülkiyete ait, 170 ada, 2 parselde kayıtlı 

taşınmazın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında “korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı olarak” tescil edilmesine, taşınmaza ilişkin Elazığ Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, koruma grubunun 2.grup yapı ve koruma alanının 

kararımız eki haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine,  

170 ada, 2 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına karar verildi. 
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Sayfa : 352 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 111 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 3061 DİYARBAKIR 

Dosya No : 23.05.13 

Elazığ İli, Keban İlçesi, Üçpınar Köyü, Köy Etrafı Mevkii sınırları dahilinde bulunan, 

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.11.2012 tarih ve 951 sayılı kararıyla 

tescil edilen Üçpınar Kalesi sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

24.02.2015 tarih ve 749 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında 

sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Elazığ İli, Keban İlçesi, Üçpınar Köyü, Köy Etrafı Mevkii 

sınırları dahilinde yer alan Üçpınar Kalesi’nin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren 

koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin 

konulmasına, daha önce şerh verilen parsellerin onaylı koordinatlar dışında kalması durumunda 

ise şerhin kaldırılması gerektiğine,  

Üçpınar Kalesi’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 354 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.02.2015 - 112 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 26.02.2015 - 3085 MARDİN 

Dosya No : 47.03.66 

Mardin İli, Midyat İlçesi, Çatalan Köyü’nde bulunan, tapunun 101 ada 2 parselde kalan, 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.09.2009 gün ve 2488 

sayılı kararıyla tescil edilen 17 No.lu Alan (Mimari Kalıntı) ile Midyat İlçesi, İzbırak (Zaz) Köyü, 

Kavrika Tepe Mevkiinde kalan, tapunun 124 ada 73, 74 ve 110 no.lu parsellerinde kalan 18 No.lu 

Alan (Hırbe Hadad)’ın sit sınırlarının, taşınmaz kültür varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter 

Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 19.02.2015 gün ve 654 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya 

ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Midyat İlçesi, Çatalan 

Köyü’nde bulunan, tapunun 101 ada 2 parselde kalan 17 no.lu Alan (Mimari Kalıntı) ile İzbırak 

(Zaz) Köyü, Kavrika Tepe Mevkiinde bulunan, tapunun 124 ada 73, 74 ve 110 no.lu parsellerinde 

kalan 18 No.lu Alan (Hırbe Hadad)’ın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını gösteren 

koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

- Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan parsellerin tapu 

kütüğü beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, daha 

önce şerh verilen parsellerin koordinatlar dışında kalması durumunda ise şerhin kaldırılması 

gerektiğine, 

- 17 no.lu Alan (Mimari Kalıntı) ile 18 No.lu Alan (Hırbe Hadad)’ın koruma esasları ve 

kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde 

belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 356 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.02.2015 - 112 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 26.02.2015 - 3086 MARDİN 

Dosya No : 47.03.70 

Mardin İli, Midyat İlçesi, İzbırak (Zaz) Köyü’nde bulunan, bir kısmı tapunun 132 ada 36 

ve 38 no.lu parsellerinde kalan Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 29.09.2009 gün ve 2490 sayılı kararıyla tescil edilen 20 No.lu Alan (Kaya Mezarları 

ve Sarnıç) sit sınırlarının, taşınmaz kültür varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) 

kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 19.02.2015 gün ve 654 sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, 

belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Midyat İlçesi, İzbırak 

(Zaz) Köyü’nde bulunan, bir kısmı tapunun 132 ada 36 ve 38 no.lu parsellerinde kalan 20 No.lu 

Alan (Kaya Mezarları ve Sarnıç)’ın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını gösteren koordinatlı 

haritasının uygun olduğuna, 

Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan parsellerin tapu 

kütüğü beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, daha 

önce şerh verilen parsellerin koordinatlar dışında kalması durumunda ise şerhin kaldırılması 

gerektiğine, 

- 20 No.lu Alan (Kaya Mezarları ve Sarnıç)’ın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 

2863 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 

sayılı ilke kararının 1. madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 358 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2015 – Sayı : 29309 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.02.2015 - 112 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 26.02.2015 - 3087 MARDİN 

Dosya No : 47.03.69 

Mardin İli, Midyat İlçesi, İzbırak Köyü’nde bulunan, tapunun 131 ada 66 no.lu parselinde 

kalan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.09.2009 gün ve 

2489 sayılı kararıyla tescil edilen 19 No.lu Alan (Kaya Mezarı) sit sınırlarının, taşınmaz kültür 

varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; 

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 19.02.2015 gün ve 654 

sayılı raporu okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Midyat İlçesi, İzbırak 

Köyü’nde bulunan, tapunun 131 ada 66 no.lu parselinde kalan, 19 No.lu Alan (Kaya Mezarı)’ın I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna, 

Sayısallaştırma sonucu sit sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan parsellerin tapu 

kütüğü beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, daha 

önce şerh verilen parsellerin koordinatlar dışında kalması durumunda ise şerhin kaldırılması 

gerektiğine, 

- 19 No.lu Alan (Kaya Mezarı)’ın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı 

Kanunun 17. maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.02.2015 - 112 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 26.02.2015 - 3088 MARDİN 

Dosya No : 47.03.123 

Mardin İli, Midyat İlçesi, Elbeğendi (Kafro) Köyü’nde bulunan, tapunun 112 ada, 18 nolu 

parselinde kayıtlı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.06.2012 tarih ve 

610 sayılı kararıyla tescil edilen Mor Bosis Kilisesi Kalıntısının sit sınırlarının, taşınmaz kültür 

varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; 

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 13.02.2015 tarih ve 574 

sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Mardin İli, Midyat İlçesi, Elbeğendi 

(Kafro) Köyü’nde bulunan, tapunun 112 ada, 18 nolu parselinde kayıtlı Mor Bosis Kilisesi 

Kalıntısı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun 

olduğuna, 

- Sayısallaştırma sonucu sit alanı sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan parsellerin 

tapu kütüğü beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin bırakılmasına, 

daha önce şerh verilen parsellerin koordinatlar dışında kalması durumunda ise şerhin kaldırılması 

gerektiğine, 

- Mor Bosis Kilise Kalıntısının koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı 

Kanunun 17. maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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15
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    1.30  TL 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6633 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim,

Savunma Sanayii ile Katar Topraklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Konuşlandırılması
Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6634 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6635 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında
Bilim ve Eğitim Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6636 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi
Sekretaryası Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına
Dair Evsahibi Ülke Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
— Gümrük ve Ticaret ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
— Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Fatih Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

KURUL KARARI
— Biyogüvenlik Kurulunun 21 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/73 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/1279 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/2630 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/3672 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/5957 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/8437 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2014/658 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2014/1313 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2014/6419 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 27/3/2015 tarihli ve 29308 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Uyuşmazlık Mahkemesi
Kararları yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


