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ATAMA KARARLARI

Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/830
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Yahya COŞKUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür. 
03/01/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK

                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı
—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/971
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Tersaneler Genel

Müdürlüğüne Dündar TALAZAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile
2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür. 
03/01/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK

                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı
—— • ——

YÖNETMELİKLER
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/1/2015 tarihli ve 29232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkraya aşağıdaki (h) bendi ile
ikinci fıkrasının sonuna “Bu şekilde yapılan doğrudan karşılaştırmalı reklamlarda herhangi bir
kişi veya kurumun tanıklığına yer verilemez.” cümlesi eklenmiş ve aynı maddenin sonuna aşa-
ğıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“c) Karşılaştırılan mal veya hizmetlerin aynı ihtiyaçları karşılaması ya da aynı amaca
yönelik olması,”

“h) Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere aykırı olmaması”
“(3) Gıda reklamlarında, ilgili mevzuata göre sağlık beyanı kapsamına giren hususlar

karşılaştırmaya konu edilemez. Beslenme beyanı kapsamındaki hususların reklamlarda karşı-
laştırma unsuru olarak kullanılması ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Takviye edici gı-
daların karşılaştırmalı reklamı ise hiçbir şekilde yapılamaz.”

“(4) Fiyat düzenlemeleri ile etkin piyasa gücü yükümlülükleri ilgili idari otoriteler ta-
rafından belirlenen sektörlere ilişkin reklamlarda fiyat karşılaştırması yapılamaz.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Reklam verenler ticari reklamlarında yer alan iddiaların doğruluğunu

ispatla yükümlüdür.
(2) Reklamlarda yer alan doğrulanabilir olgularla ilgili tanımlamalar, iddialar ya da ör-

nekli anlatımlar; bilimsel geçerliliği olan bilgi ve belgelerle kanıtlanmak zorundadır. Gerek
görülen hallerde üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya akredite ya da bağımsız araştırma,
test ve değerlendirme kuruluşlarından alınmış bilgi ve belgeler istenir.

(3) Karşılaştırmalı reklamlarda yer alan ve karşılaştırmaya konu edilen iddialar, her hâ-
lükârda üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya akredite ya da bağımsız araştırma, test ve de-
ğerlendirme kuruluşlarından alınmış bilgi ve belgeler ile kanıtlanmak zorundadır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamında sunulan raporların, reklamda yer alan iddiaları
reklamın yayınlandığı dönemde kanıtlar nitelikte olması esastır.

(5) Reklam verenler, bu Yönetmelikte belirlenen ilkelerin uygulanmasını denetlemekle
yetkili ve görevli olanlara reklamlarda yer alan iddiaları kanıtlar nitelikteki belgeleri sunmakla
yükümlüdür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Reklamı yapılan mal veya hizmetlerin satın alınması veya belli sayıda kupon, etiket,
kapak ve benzeri unsurların biriktirilmesi suretiyle piyango, ikramiye çekilişi ya da bir yarış-
maya katılma hakkı veren pazarlama tekniklerinin duyurulması halinde; promosyon süresinin
başlangıç ve bitiş tarihi ile malın teslimi veya hizmetin yerine getirilmesine ilişkin koşullar ya
da bu koşulların duyuruluş şekli açıklanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3 saniye”,
“4 saniye” ve “8 saniye” ibarelerinden sonra gelen “eklenmesi” ibaresi ile “6 saniye” ibaresin-
den sonra gelen “eklenmesi ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin reklamlarda;
a) İnternet hızının veya kapsama alanının belirtilmesi durumunda; vaat edilen hızın

veya kapsama alanının altyapı, coğrafi şartlar, şebeke yoğunluğu, kullanılan cihaz, bina konumu
gibi etkenlere bağlı olarak değişebileceği bilgisi ortalama tüketicinin algılayabileceği süre ve
biçimde verilir.

b) Test veya laboratuvar koşullarında geçerli olan internet hızlarına, tüm tüketicilerin
ulaşabileceği algısı oluşturulamaz. Bu koşullarda elde edilen hızların, reklama konu edilmesi
halinde, test veya laboratuvar koşullarında geçerli olduğu bilgisi dış ses veya durağan yazı ola-
rak ana vaatte belirtilir.

c) Sunulan hizmette; adil kullanım kotası, hız kotası ve benzeri sınırlamaların bulunması
durumunda bu husus açıkça belirtilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde yer alan “31/12/2016” ibaresi
“1/1/2018” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/1/2015 29232

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2015 29573
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA

VE SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal

Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

b) Başkanlık: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığını,

c) Daire Başkanı: Denetim Dairesi Başkanını,

ç) Daire Başkanlığı: Denetim Dairesi Başkanlığını,

d) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul

kararları ile elektrik piyasasında faaliyet gösteren tüzel kişilerin sahip olduğu lisans veya li-

sansların ayrılmaz parçasını oluşturan genel ve özel hükümleri,

e) Kanun:14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

f) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

g) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ğ) Uzman: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci

maddesi, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 3/9/2015 tarihli ve 29464

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yö-

netmeliği ile mesleğe girişi, yeterlik sınavı, atanması, yetiştirilmesi, görev, yetki, sorumlulukları

düzenlenen ve meslek personeli olan Enerji Uzmanını,

h) Uzman Yardımcısı: Enerji Uzman Yardımcısını,

ı) Üye: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyelerini,

i) Yönetim Hizmetleri Uzmanı: 28/5/2014 tarihli ve 29013 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Deği-

şikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt ben-

dinde yer alan personeli,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Doğal gaz piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin denetimi, Kurul

adına Daire Başkanlığında görevli Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları eliyle veya Uzman

koordinesinde Yönetim Hizmetleri Uzmanları vasıtasıyla yürütülür. Denetimlerde, ihtiyaç du-

yulması halinde Kurumun diğer hizmet birimlerinden de Başkan onayıyla Uzman ve/veya Uzman

Yardımcıları ile Yönetim Hizmetleri Uzmanları görevlendirilebilir.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15 – Kurul, re’sen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikâyetler üzerine,

doğal gaz piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine

aykırı faaliyet ve işlemleri nedeniyle, doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açıl-

masına gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma yapılmasına karar verebilir. Kurul ön

araştırma veya soruşturma açılması hususundaki yetkilerini Başkanlığa veya Daire Başkanlı-

ğına devredebilir.

Kurul veya Kurulun yetki devretmesi halinde Başkan veya Daire Başkanı kendisine in-

tikal eden ihbar veya şikâyetlerden isimsiz, imzasız veya adres belirtilmemiş olanlar ile kapsam

olarak ön araştırma ve soruşturma yapılması için yeterli bulmadıklarını işleme koymayabilir.

Ön araştırma yapılmasına karar verilmesi halinde, ön araştırma, Daire Başkanı tarafın-

dan görevlendirilen Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları eliyle veya Uzman koordinesinde Yö-

netim Hizmetleri Uzmanları vasıtasıyla Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülür. Gerek-

tiğinde Daire Başkanı veya Grup Başkanı vasıtasıyla da ön araştırma yürütülebilir. İhtiyaç du-

yulması halinde Kurumun diğer hizmet birimlerinden de Başkan onayıyla Uzman ve/veya Uz-

man Yardımcıları ile Yönetim Hizmetleri Uzmanları görevlendirilebilir. Daire Başkanı, gere-

kirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep edebilir.

Ön araştırma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, görevlendirildiği tarihten iti-

baren en geç otuz gün içinde elde ettiği bilgileri, delilleri ve konu hakkındaki görüşlerini içeren

ön araştırma raporunu, Daire Başkanlığına iletir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 16 – Ön araştırma raporu, Başkan tarafından Kurul gündemine öncelikle alınır.

Kurul, raporu değerlendirerek soruşturma açılıp açılmamasına karar verir. Kurulca yetki dev-

redilmesi halinde ön araştırma raporu, Başkan veya Daire Başkanı tarafından değerlendirilerek

soruşturma açılıp açılmamasına karar verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 – Kurul veya Kurulun yetki devretmesi halinde Başkan veya Daire Başkanı,

ihbar veya şikâyet üzerine ön araştırma ve/veya soruşturma yapılmasına gerek gördüğü veya

görmediği konularla ilgili olarak, lüzum görmesi halinde ihbar veya şikâyet sahiplerine yazılı

bilgi verilmesini kararlaştırabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18 – Doğrudan veya ön araştırma neticesinde soruşturma açılmasına karar ve-

rildiği takdirde soruşturma Daire Başkanı tarafından görevlendirilen Uzman ve/veya Uzman

Yardımcıları eliyle veya Uzman koordinesinde Yönetim Hizmetleri Uzmanları vasıtasıyla Daire

Başkanlığı koordinasyonunda yürütülür. Gerektiğinde Daire Başkanı veya Grup Başkanı vası-

tasıyla da soruşturma yürütülebilir. İhtiyaç duyulması halinde Kurumun diğer hizmet birimle-

rinden de Başkan onayıyla Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları ile Yönetim Hizmetleri Uz-

manları görevlendirilebilir. Daire Başkanı, gerekirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden

yazılı görüş talep edebilir.
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Soruşturma raporu, soruşturma açılmasına karar verildiği tarihten itibaren en geç altı

ay içerisinde tamamlanır. Gerekli görüldüğü hallerde bir defaya mahsus olmak üzere Daire

Başkanı tarafından üç aya kadar ek süre verilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Soruşturma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından düzenlenen soruş-

turma raporu, Daire Başkanlığına iletilir. Raporda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit

edilmiş olması halinde, raporun bir nüshası Daire Başkanı tarafından hakkında soruşturma ya-

pılan gerçek veya tüzel kişiye tebliğ edilir. Soruşturma raporunda ilgili mevzuat hükümlerine

aykırılık tespit edilmemiş olsa dahi Kurul, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişinin

savunmasını soruşturmanın her aşamasında isteyebilir. Hakkında soruşturma yapılan kişiye

tebliğ edilecek raporda, ihbar ve şikâyet sahiplerinin kimlikleri ile üçüncü kişilerin ticari nite-

likli sırlarının korunması amacıyla gerekli önlemler alınır.

Soruşturma raporunun tebliğ yazısında, hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel

kişiye otuz günlük süre verilerek, raporda tespit edilen hususlarla ilgili yazılı savunmasını Ku-

ruma göndermesi istenir. Hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişi tarafından sa-

vunma için ek süre talebi olması halinde, Daire Başkanı tarafından on beş güne kadar ek süre

verilebilir. Süresi içinde verilmeyen savunma dikkate alınmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Doğal gaz piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat

hükümlerine aykırı faaliyet ve işlemlerinden bu Yönetmelikte düzenlenen ön araştırma prose-

dürüne ve soruşturma raporu düzenlenmesine gerek olmayacak derecede açık olduğu, Kurul

veya Kurulun yetki devretmesi halinde Başkan veya Daire Başkanı tarafından belirlenenler

için, soruşturmaya Daire Başkanlığı vasıtasıyla ilgili gerçek veya tüzel kişiye on beş günden

az olmamak üzere uygun bir süre verilerek yazılı savunması alınmak suretiyle başlanır. Daire

Başkanı, ilgili gerçek veya tüzel kişinin yazılı savunmasını, kendi görüşüyle birlikte Başkanlığa

sunar. Başkan, konuyu Kurul gündemine öncelikle alır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 24 – Bu Yönetmeliğin İkinci Bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde ya-

pılan denetimler neticesinde düzenlenen denetim raporlarında tespit edilen ilgili mevzuat hü-

kümlerine aykırılıkların, Kurul veya Kurulun yetki devretmesi halinde Başkan veya Daire Baş-

kanı tarafından ayrıca bir soruşturma yapılmasına gerek olmayacak derecede açık görülmesi

halinde; ilgili denetim raporunun, soruşturma raporu gibi değerlendirilmesi kararlaştırılabilir.

Bu durumda, 20 ve 21 inci maddelerde yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Kurul kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren süresi içinde yetkili idare mahke-

mesine başvurulabilir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE

SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

b) Başkanlık: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığını,

c) Daire Başkanı: Denetim Dairesi Başkanını,

ç) Daire Başkanlığı: Denetim Dairesi Başkanlığını,

d) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul

kararları ile elektrik piyasasında faaliyet gösteren tüzel kişilerin sahip olduğu lisans veya li-

sansların ayrılmaz parçasını oluşturan genel ve özel hükümleri,

e) Kanun:14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

f) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

g) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ğ) Uzman: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci

maddesi, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 3/9/2015 tarihli ve 29464

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yö-

netmeliği ile mesleğe girişi, yeterlik sınavı, atanması, yetiştirilmesi, görev, yetki, sorumlulukları

düzenlenen ve meslek personeli olan Enerji Uzmanını,

h) Uzman Yardımcısı: Enerji Uzman Yardımcısını,

ı) Üye: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyelerini,

i) Yönetim Hizmetleri Uzmanı: 28/5/2014 tarihli ve 29013 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Deği-

şikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt ben-

dinde yer alan personeli,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Elektrik piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin denetimi, Kurul

adına Daire Başkanlığında görevli Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları eliyle veya Uzman ko-

ordinesinde Yönetim Hizmetleri Uzmanları vasıtasıyla yürütülür. Denetimlerde, ihtiyaç duyul-

ması halinde Kurumun diğer hizmet birimlerinden de Başkan onayıyla Uzman ve/veya Uzman

Yardımcıları ile Yönetim Hizmetleri Uzmanları görevlendirilebilir.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15 – Kurul, re’sen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikâyetler üzerine,

elektrik piyasasında faaliyette bulunan tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet

ve işlemleri nedeniyle, doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek

olup olmadığının tespiti için ön araştırma yapılmasına karar verebilir. Kurul ön araştırma veya

soruşturma açılması hususundaki yetkilerini Başkanlığa veya Daire Başkanlığına devredebilir.

Kurul veya Kurulun yetki devretmesi halinde Başkan veya Daire Başkanı kendisine in-

tikal eden ihbar veya şikâyetlerden isimsiz, imzasız veya adres belirtilmemiş olanlar ile kapsam

olarak ön araştırma ve soruşturma yapılması için yeterli bulmadıklarını işleme koymayabilir.

Ön araştırma yapılmasına karar verilmesi halinde, ön araştırma, Daire Başkanı tarafın-

dan görevlendirilen Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları eliyle veya Uzman koordinesinde Yö-

netim Hizmetleri Uzmanları vasıtasıyla Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülür. Gerek-

tiğinde Daire Başkanı veya Grup Başkanı vasıtasıyla da ön araştırma yürütülebilir. İhtiyaç du-

yulması halinde Kurumun diğer hizmet birimlerinden de Başkan onayıyla Uzman ve/veya Uz-

man Yardımcıları ile Yönetim Hizmetleri Uzmanları görevlendirilebilir. Daire Başkanı, gere-

kirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep edebilir.

Ön araştırma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, görevlendirildiği tarihten iti-

baren en geç otuz gün içinde elde ettiği bilgileri, delilleri ve konu hakkındaki görüşlerini içeren

ön araştırma raporunu, Daire Başkanlığına iletir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 16 – Ön araştırma raporu, Başkan tarafından Kurul gündemine öncelikle alınır.

Kurul, raporu değerlendirerek soruşturma açılıp açılmamasına karar verir. Kurulca yetki dev-

redilmesi halinde ön araştırma raporu, Başkan veya Daire Başkanı tarafından değerlendirilerek

soruşturma açılıp açılmamasına karar verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 – Kurul veya Kurulun yetki devretmesi halinde Başkan veya Daire Başkanı,

ihbar veya şikâyet üzerine ön araştırma ve/veya soruşturma yapılmasına gerek gördüğü veya

görmediği konularla ilgili olarak, lüzum görmesi halinde ihbar veya şikâyet sahiplerine yazılı

bilgi verilmesini kararlaştırabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18 – Doğrudan veya ön araştırma neticesinde soruşturma açılmasına karar ve-

rildiği takdirde soruşturma Daire Başkanı tarafından görevlendirilen Uzman ve/veya Uzman

Yardımcıları eliyle veya Uzman koordinesinde Yönetim Hizmetleri Uzmanları vasıtasıyla Daire

Başkanlığı koordinasyonunda yürütülür. Gerektiğinde Daire Başkanı veya Grup Başkanı vası-

tasıyla da soruşturma yürütülebilir. İhtiyaç duyulması halinde Kurumun diğer hizmet birimle-

rinden de Başkan onayıyla Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları ile Yönetim Hizmetleri Uz-

manları görevlendirilebilir. Daire Başkanı, gerekirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden

yazılı görüş talep edebilir.

Soruşturma raporu, soruşturma açılmasına karar verildiği tarihten itibaren en geç altı

ay içerisinde tamamlanır. Gerekli görüldüğü hallerde bir defaya mahsus olmak üzere Daire

Başkanı tarafından üç aya kadar ek süre verilebilir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Soruşturma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından düzenlenen soruş-

turma raporu, Daire Başkanlığına iletilir. Raporda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit

edilmiş olması halinde, raporun bir nüshası Daire Başkanı tarafından hakkında soruşturma ya-

pılan tüzel kişiye tebliğ edilir. Soruşturma raporunda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit

edilmemiş olsa dahi Kurul, hakkında soruşturma açılan tüzel kişinin savunmasını soruşturmanın

her aşamasında isteyebilir. Hakkında soruşturma yapılan kişiye tebliğ edilecek raporda, ihbar

ve şikâyet sahiplerinin kimlikleri ile üçüncü kişilerin ticari nitelikli sırlarının korunması ama-

cıyla gerekli önlemler alınır.

Soruşturma raporunun tebliğ yazısında, hakkında soruşturma yapılan tüzel kişiye otuz

günlük süre verilerek, raporda tespit edilen hususlarla ilgili yazılı savunmasını Kuruma gön-

dermesi istenir. Hakkında soruşturma yapılan tüzel kişi tarafından savunma için ek süre talebi

olması halinde, Daire Başkanı tarafından on beş güne kadar ek süre verilebilir. Süresi içinde

verilmeyen savunma dikkate alınmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Elektrik piyasasında faaliyette bulunan tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı

faaliyet ve işlemlerinden bu Yönetmelikte düzenlenen ön araştırma prosedürüne ve soruşturma

raporu düzenlenmesine gerek olmayacak derecede açık olduğu, Kurul veya Kurulun yetki dev-

retmesi halinde Başkan veya Daire Başkanı tarafından belirlenenler için, soruşturmaya Daire

Başkanlığı vasıtasıyla ilgili tüzel kişiye on beş günden az olmamak üzere uygun bir süre veri-

lerek yazılı savunması alınmak suretiyle başlanır. Daire Başkanı, ilgili tüzel kişinin yazılı sa-

vunmasını, kendi görüşüyle birlikte Başkanlığa sunar. Başkan, konuyu Kurul gündemine ön-

celikle alır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 24 – Bu Yönetmeliğin İkinci Bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde ya-

pılan denetimler neticesinde düzenlenen denetim raporlarında tespit edilen ilgili mevzuat hü-

kümlerine aykırılıkların, Kurul veya Kurulun yetki devretmesi halinde Başkan veya Daire Baş-

kanı tarafından ayrıca bir soruşturma yapılmasına gerek olmayacak derecede açık görülmesi

halinde; ilgili denetim raporunun, soruşturma raporu gibi değerlendirilmesi kararlaştırılabilir.

Bu durumda, 20 ve 21 inci maddelerde yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Kurul kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren süresi içinde yetkili idare mahke-

mesine başvurulabilir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE

SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (s) bendi eklenmiştir.

“p) Uzman: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci

maddesi, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanunun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği ile mesleğe gi-

rişi, yeterlik sınavı, atanması, yetiştirilmesi, görev, yetki, sorumlulukları düzenlenen ve meslek

personeli olan Enerji Uzmanını,”

“s) Yönetim Hizmetleri Uzmanı: 28/5/2014 tarihli ve 29013 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De-

ğişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt ben-

dinde yer alan personeli,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Kurul, re’sen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikâyetler üze-

rine, petrol piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümle-

rine aykırı faaliyet ve işlemleri nedeniyle, doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma

açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma yapılmasına karar verebilir. Kurul

ön araştırma veya soruşturma açılması hususundaki yetkilerini Başkanlığa veya Daire Başkan-

lığına devredebilir.

(2) Ön araştırma yapılmasına karar verilmesi halinde, ön araştırma, Daire Başkanı ta-

rafından görevlendirilen Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları eliyle veya Uzman koordinesinde

Yönetim Hizmetleri Uzmanları vasıtasıyla Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülür. Ge-

rektiğinde Daire Başkanı veya Grup Başkanı vasıtasıyla da ön araştırma yürütülebilir. İhtiyaç

duyulması halinde Kurumun diğer hizmet birimlerinden de Başkan onayıyla Uzman ve/veya

Uzman Yardımcıları ile Yönetim Hizmetleri Uzmanları görevlendirilebilir. Daire Başkanı, ge-

rekirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep edebilir.

(3) Ön araştırma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, görevlendirildiği tarihten

itibaren en geç otuz gün içinde elde ettiği bilgileri, delilleri ve konu hakkındaki görüşlerini içe-

ren ön araştırma raporunu, Daire Başkanlığına iletir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Ön araştırma raporu, Başkan tarafından Kurul gündemine öncelikle

alınır. Kurul, raporu değerlendirerek soruşturma açılıp açılmamasına karar verir. Kurulca yetki

devredilmesi halinde ön araştırma raporu, Başkan veya Daire Başkanı tarafından değerlendi-

rilerek soruşturma açılıp açılmamasına karar verilir.”

4 Ocak 2017 – Sayı : 29938                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doğrudan veya ön araştırma neticesinde soruşturma açılmasına karar verildiği tak-

dirde soruşturma Daire Başkanı tarafından görevlendirilen Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları

eliyle veya Uzman koordinesinde Yönetim Hizmetleri Uzmanları vasıtasıyla Daire Başkanlığı

koordinasyonunda yürütülür. Gerektiğinde Daire Başkanı veya Grup Başkanı vasıtasıyla da

soruşturma yürütülebilir. İhtiyaç duyulması halinde Kurumun diğer hizmet birimlerinden de

Başkan onayıyla Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları ile Yönetim Hizmetleri Uzmanları gö-

revlendirilebilir. Daire Başkanı, gerekirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı

görüş talep edebilir.

(2) Soruşturma raporu, soruşturma açılmasına karar verildiği tarihten itibaren en geç

altı ay içerisinde tamamlanır. Gerekli görüldüğü hallerde bir defaya mahsus olmak üzere Daire

Başkanı tarafından üç aya kadar ek süre verilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Soruşturma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından düzenlenen so-

ruşturma raporu, Daire Başkanlığına iletilir. Raporda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit

edilmiş olması halinde, raporun bir nüshası Daire Başkanı tarafından hakkında soruşturma ya-

pılan gerçek veya tüzel kişiye tebliğ edilir. Soruşturma raporunda ilgili mevzuat hükümlerine

aykırılık tespit edilmemiş olsa dahi Kurul, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişinin

savunmasını soruşturmanın her aşamasında isteyebilir. Hakkında soruşturma yapılan kişiye

tebliğ edilecek raporda, ihbar ve şikâyet sahiplerinin kimlikleri ile üçüncü kişilerin ticari nite-

likli sırlarının korunması amacıyla gerekli önlemler alınır.

(2) Soruşturma raporunun tebliğ yazısında, hakkında soruşturma yapılan gerçek veya

tüzel kişiye otuz günlük süre verilerek, raporda tespit edilen hususlarla ilgili yazılı savunmasını

Kuruma göndermesi istenir. Hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişi tarafından sa-

vunma için ek süre talebi olması halinde, Daire Başkanı tarafından onbeş güne kadar ek süre

verilebilir. Süresi içinde verilmeyen savunma dikkate alınmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Petrol piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat hü-

kümlerine aykırı faaliyet ve işlemlerinden bu Yönetmelikte düzenlenen ön araştırma prosedü-

rüne ve soruşturma raporu düzenlenmesine gerek olmayacak derecede açık olduğu, Kurul veya

Kurulun yetki devretmesi halinde Başkan veya Daire Başkanı tarafından belirlenenler için, so-

ruşturmaya Daire Başkanlığı vasıtasıyla ilgili gerçek veya tüzel kişiye otuz günden az olmamak

üzere uygun bir süre verilerek yazılı savunması alınmak suretiyle başlanır. Daire Başkanı, ilgili

gerçek veya tüzel kişinin yazılı savunmasını, kendi görüşüyle birlikte Başkanlığa sunar. Başkan,

konuyu Kurul gündemine öncelikle alır.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin ikinci ve üçüncü bölümlerinde yer alan hükümler

çerçevesinde yapılan denetimler neticesinde düzenlenen denetim raporlarında tespit edilen ilgili

mevzuat hükümlerine aykırılıkların, Kurul veya Kurulun yetki devretmesi halinde Başkan veya

Daire Başkanı tarafından ayrıca bir soruşturma yapılmasına gerek olmayacak derecede açık

görülmesi halinde; ilgili denetim raporunun, soruşturma raporu gibi değerlendirilmesi karar-

laştırılabilir. Bu durumda, 23 ve 24 üncü maddelerde yer alan hükümler çerçevesinde işlem

yapılır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA YAPILACAK

DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA TAKİP

EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/5/2006 tarihli ve 26164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştı-

rılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruştur-

malarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (n) bendi eklen-

miştir.

“l) Uzman: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci

maddesi, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanunun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği ile mesleğe gi-

rişi, yeterlik sınavı, atanması, yetiştirilmesi, görev, yetki, sorumlulukları düzenlenen ve meslek

personeli olan Enerji Uzmanını,”

“n) Yönetim Hizmetleri Uzmanı: 28/5/2014 tarihli ve 29013 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De-

ğişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt ben-

dinde yer alan personeli,”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/11/2013 28834

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/8/2014 29104
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Kurul, re’sen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikayetler üze-

rine, LPG piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine

aykırı faaliyet ve işlemleri nedeniyle, doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açıl-

masına gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma yapılmasına karar verebilir. Kurul ön

araştırma veya soruşturma açılması hususundaki yetkilerini Başkanlığa veya Daire Başkanlı-

ğına devredebilir.

(2) Ön araştırma yapılmasına karar verilmesi halinde, ön araştırma, Daire Başkanı ta-

rafından görevlendirilen Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları eliyle veya Uzman koordinesinde

Yönetim Hizmetleri Uzmanları vasıtasıyla Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülür. Ge-

rektiğinde Daire Başkanı veya Grup Başkanı vasıtasıyla da ön araştırma yürütülebilir. İhtiyaç

duyulması halinde Kurumun diğer hizmet birimlerinden de Başkan onayıyla Uzman ve/veya

Uzman Yardımcıları ile Yönetim Hizmetleri Uzmanları görevlendirilebilir. Daire Başkanı, ge-

rekirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep edebilir.

(3) Ön araştırma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, görevlendirildiği tarihten

itibaren en geç otuz gün içinde elde ettiği bilgileri, delilleri ve konu hakkındaki görüşlerini içe-

ren ön araştırma raporunu, Daire Başkanlığına iletir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Ön araştırma raporu, Başkan tarafından Kurul gündemine öncelikle

alınır. Kurul, raporu değerlendirerek soruşturma açılıp açılmamasına karar verir. Kurulca yetki

devredilmesi halinde ön araştırma raporu, Başkan veya Daire Başkanı tarafından değerlendi-

rilerek soruşturma açılıp açılmamasına karar verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doğrudan veya ön araştırma neticesinde soruşturma açılmasına karar verildiği tak-

dirde soruşturma Daire Başkanı tarafından görevlendirilen Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları

eliyle veya Uzman koordinesinde Yönetim Hizmetleri Uzmanları vasıtasıyla Daire Başkanlığı

koordinasyonunda yürütülür. Gerektiğinde Daire Başkanı veya Grup Başkanı vasıtasıyla da

soruşturma yürütülebilir. İhtiyaç duyulması halinde Kurumun diğer hizmet birimlerinden de

Başkan onayıyla Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları ile Yönetim Hizmetleri Uzmanları gö-

revlendirilebilir. Daire Başkanı, gerekirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı

görüş talep edebilir.

(2) Soruşturma raporu, soruşturma açılmasına karar verildiği tarihten itibaren en geç

altı ay içerisinde tamamlanır. Gerekli görüldüğü hallerde bir defaya mahsus olmak üzere Daire

Başkanı tarafından üç aya kadar ek süre verilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Soruşturma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından düzenlenen so-

ruşturma raporu, Daire Başkanlığına iletilir. Raporda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit

edilmiş olması halinde, raporun bir nüshası Daire Başkanı tarafından hakkında soruşturma ya-

pılan gerçek veya tüzel kişiye tebliğ edilir. Soruşturma raporunda ilgili mevzuat hükümlerine
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aykırılık tespit edilmemiş olsa dahi Kurul, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişinin

savunmasını soruşturmanın her aşamasında isteyebilir. Hakkında soruşturma yapılan kişiye

tebliğ edilecek raporda, ihbar ve şikayet sahiplerinin kimlikleri ile üçüncü kişilerin ticari nite-

likli sırlarının korunması amacıyla gerekli önlemler alınır.

(2) Soruşturma raporunun tebliğ yazısında, hakkında soruşturma yapılan gerçek veya

tüzel kişiye otuz günlük süre verilerek, raporda tespit edilen hususlarla ilgili yazılı savunmasını

Kuruma göndermesi istenir. Hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişi tarafından sa-

vunma için ek süre talebi olması halinde, Daire Başkanı tarafından onbeş güne kadar ek süre

verilebilir. Süresi içinde verilmeyen savunma dikkate alınmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) LPG piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat hü-

kümlerine aykırı faaliyet ve işlemlerinden bu Yönetmelikte düzenlenen ön araştırma prosedü-

rüne ve soruşturma raporu düzenlenmesine gerek olmayacak derecede açık olduğu, Kurul veya

Kurulun yetki devretmesi halinde Başkan veya Daire Başkanı tarafından belirlenenler için, so-

ruşturmaya Daire Başkanlığı vasıtasıyla ilgili gerçek veya tüzel kişiye otuz günden az olmamak

üzere uygun bir süre verilerek yazılı savunması alınmak suretiyle başlanır. Daire Başkanı, ilgili

gerçek veya tüzel kişinin yazılı savunmasını, kendi görüşüyle birlikte Başkanlığa sunar. Başkan,

konuyu Kurul gündemine öncelikle alır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin ikinci ve üçüncü bölümlerinde yer alan hükümler

çerçevesinde yapılan denetimler neticesinde düzenlenen denetim raporlarında tespit edilen ilgili

mevzuat hükümlerine aykırılıkların, Kurul veya Kurulun yetki devretmesi halinde Başkan veya

Daire Başkanı tarafından ayrıca bir soruşturma yapılmasına gerek olmayacak derecede açık gö-

rülmesi halinde; ilgili denetim raporunun, soruşturma raporu gibi değerlendirilmesi kararlaştırı-

labilir. Bu durumda, 22 ve 23 üncü maddelerde yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Kurul kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren süresi içinde yetkili idare mah-

kemesine başvurulabilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/5/2006 26164
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 23/2/2008 26796
2- 31/10/2008 27040
3- 21/2/2012 28211
4- 3/1/2013 28517
5- 30/8/2014 29104
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İstanbul Bilim Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinde

yürütülen kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci

kabulü, eğitim‐öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, 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) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Başkoordinatör: Fakültede, dönem koordinatörleri arasında koordinasyon ve işbirli-

ğini sağlamakla görevlendirilen dekan yardımcısını,

c) Değişim programı: Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşları tarafından organize

edilen öğrenci değişim programlarını,

ç) Dekan: İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

d) Dekanlık: İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

e) Ders kurulu: Dönem I, II ve III’te entegre konu başlıklarına göre oluşturulmuş mul-

tidisipliner ders gruplarını,

f) Ders kurulu başkanı: Ders kurulu sınavlarının ve geri bildiriminin yapılmasından,

ders programı ile ilgili süreçlerden sorumlu öğretim üyesini,

g) Ders kurulu başkan yardımcısı: Ders kurulu sınavlarının ve geri bildiriminin yapıl-

masından, ders programı ile ilgili süreçlerden sorumlu yardımcı öğretim üyesini,

ğ) Dönem Koordinatörü: Dönem I-VI’da eğitim süreçlerinin planlanması, düzenlenmesi

ve eksiksiz ve düzenli yapılmasından sorumlu öğretim üyesini,

h) Dönem Koordinatör Yardımcısı: Dönem I-VI’da eğitim süreçlerinin planlanması,

düzenlenmesi ve eksiksiz ve düzenli yapılmasından sorumlu yardımcı öğretim üyesini,

ı) Fakülte: İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesini,
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i) Fakülte Kurulu: İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

j) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

k) Ortak zorunlu dersler: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı dil

derslerini,

l) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

m) Rektörlük: İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünü,

n) Seçmeli ders: Müfredatta yer alan zorunlu dersler dışındaki dersleri,

o) Senato: İstanbul Bilim Üniversitesi Senatosunu,

ö) Staj sorumlusu: Her anabilim dalında stajdan sorumlu öğretim üyesini,

p) Tıp Eğitimi Kurulu: Dekan, Başkoordinatör, Dönem koordinatörleri, Dahili, Cerrahi

ve Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanları, Anabilim Dalı Başkanları veya temsilcileri ve dönem

temsilcisi öğrencilerden, mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimini planlama, geliştirme, uy-

gulama ve değerlendirme çalışmalarını düzenlemek üzere Fakülte Kurulunun onayı ile Fakülte

bünyesinde oluşturulan kurulu,

r) Üniversite: İstanbul Bilim Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri, İntibak ve Yatay Geçişler

Kayıtla ilgili genel esaslar

MADDE 5 – (1) Fakülteye kesin kayıt yaptırabilmek için; lisans öğrenimiyle ilgili

ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olmak ve başka bir lisans programında kayıtlı olmamak gere-

kir.

(2) Üniversitede kesin kayıtlar ÖSYM’nin belirlediği tarihler arasında yapılır. Kesin

kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar Rektörlük tarafından ilan edilir.

(3) Fakülteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekir. Zo-

runlu durumlarda öğrenci adayları, birinci fıkradaki hükümlere uymak koşulu ile Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığına bir dilekçe vererek, noterden onaylı vekâlet verdikleri kişiler aracılığıyla

kesin kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Posta ile başvuru kabul edilmez.

(4) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik

durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(5) Fakülteye kayıt için istenen belgelerin tam ve eksiksiz olması gerekir. Kayıt için is-

tenen belgelerde eksiklik ve tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmaz, bu belgelerle kaydı ya-

pılmış olanların kayıtları iptal edilir.

(6) Belirlenen kayıt süresi içinde istenen belgeleri tamamlamayan ve/veya kaydını yap-

tırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemezler.
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(7) Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş ve kayıt işlemleri Yükseköğretim Kurulu kararları

ve Üniversitenin belirlediği esaslara göre düzenlenir.

(8) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir.

Kayıt yenileme ve öğrenim ücreti

MADDE 6 – (1) Öğrenciler, Üniversitenin Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti

Üniversitenin belirlediği tarihlerde ve belirlediği esaslara göre ödemek zorundadır. Eğitim‐öğ-

retim ücretini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde

yapılmaz ve yenilenmez.

(2) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılında Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde ka-

yıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencinin kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için, o yıl dâhil

geriye dönük tüm ücretinin ödenmiş olması gerekir. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin

kayıt yenilemesi yapılmaz. Kayıt yenilemeyen öğrenci, o öğretim yılında devam etme hakkını

kaybetmiş olur, kaybedilen bu yıl öğretim süresinden sayılır.

(3) Süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayıp kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerin de-

vamsızlık sınırını aşmamak koşuluyla mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu Fakülte Yönetim

Kurulunca kabul edilmesi halinde kayıtları yenilenir.

Kimlik kartı

MADDE 7 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kartı ve-

rilir. Fakülteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan

kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yeni-

sinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın ilgili öğrenci bü-

rosuna getirilmesi gerekir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 8 – (1) Bir bildirimin, öğrencinin Fakülteye bildirdiği adrese yollanması ve

öğrenci bilgi sistemi üzerinden bildirim yapılması halinde tebligat şartları yerine getirilmiş sa-

yılır. Eş zamanlı olarak Üniversite internet sitesinde ilan edilir.

(2) Öğrenciler, Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri takdirde, de-

ğişiklikten itibaren en geç bir ay içinde bilgi vermekle yükümlüdürler. Adres değişikliğini bil-

dirmeyen, yanlış veya eksik bildiren öğrencilerin, verdikleri adreslerine tebligatın gönderilmesi

halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Ders muafiyeti ve intibaklar

MADDE 9 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran bir öğrenci, daha önceki yükseköğ-

retim kurumlarından almış ve başarmış olduğu ortak zorunlu dersler için muaf olma başvuru-

sunu, eğitim başladıktan sonraki ilk hafta içinde yapar. Başvurular iki hafta içerisinde karara

bağlanır.
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(2) Öğrencinin ders muafiyetine, Eğitim Kurulunun görüşü dikkate alınarak Fakülte

Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Muafiyet, ders kurulları için uygulanmaz.

Yatay geçişler

MADDE 10 – (1) Fakülteye yapılacak yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması

Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçiş kontenjanları Yüksek-

öğretim Kurulu tarafından belirlenir ve intibak işlemleri Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla ya-

pılır.

(2) Fakülteye yatay geçiş koşulları Senato tarafından belirlenir. Yatay geçiş başvuruları,

dekanlık tarafından görevlendirilen komisyonca değerlendirilir ve Fakülte Yönetim Kurulu ta-

rafından kabul edilir.

(3) Yatay geçişle Fakülteye kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, önceki yükseköğ-

retim kurumunda geçen süre ile birlikte değerlendirilir.

(4) Staj dönemlerine yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin başarılı oldukları

stajlardan muaf olmak istemeleri halinde öğrencinin durumu Eğitim Kurulu tarafından değer-

lendirilir ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) Fakültenin ilk üç döneminde yatay geçişler sadece eğitim-öğretim yılının başında

yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Genel esaslar

MADDE 11 – (1) Fakültede eğitim‐öğretim dili Türkçe’dir.

(2) Öğretim, her biri en az 32 hafta süreli olan altı akademik yıldan oluşan bir prog-

ramdır. Fakültenin öğrenim döneminin başlama, bitiş, yarıyıl tatili ve sınav tarihlerine Fakülte

Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir.

(3) Öğrencinin bir sonraki döneme geçmesi için, genel zorunlu dersler, mesleki yabancı

dil dersleri ve seçmeli dersler dışında, önceki dönemin eğitim sürecini başarması gerekir.

(4) Fakültede dönem I, II ve III’te öğrenim, ders kurulları biçiminde yürütülür. Ders

kurulları, temel ve klinik tıp bilimlerinin, konulara ve sistemlere göre düzenlenmiş yatay ve

dikey entegrasyonu biçiminde verilir. Her döneme ilişkin ders kurulları, teorik dersleri, pratik

laboratuvar uygulamalarını, beceri uygulamalarını, interaktif modülleri ve seçmeli dersleri kap-

sar.
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(5) Fakültede dönem IV ve V’te klinik bilimler eğitimi, stajlar biçiminde yürütülür.

Stajlar aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) Öğrenciler, teorik dersler ve pratik uygulamalara katılır, öğretim üyesi ve elemanla-

rının gözetimi ve denetimi altında hastaları izler.

b) Her staj için stajyer öğrencilerin devam durumu ve eğitiminin koordinasyonu, ilgili

anabilim dalı başkanının belirlediği staj sorumlusu tarafından yürütülür.

c) Dönem IV ve V’te yer alan stajların bitirme sınavları ilgili staj süresinin sonunda

yapılır.

ç) Öğrenci devamsız olduğu stajı bir sonraki yılın ilk öğrenci grupları ile tekrarlar ve

sınavına girer. Öğrenci tekrarlamak zorunda olduğu tüm stajlardan başarılı olduğu takdirde,

yeni ders yılının başlamasını beklemeden, dönem koordinatörü tarafından belirlenen bir tarihte

bir üst dönem öğrenim programına katılabilir.

İntörnlük (Aile Hekimliği Dönemi)

MADDE 12 – (1) Dönem VI, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarını kap-

sayan ve 52 hafta süren intörnlük (aile hekimliği) dönemidir.

(2) İntörnlük uygulaması öncelikle Fakültede yapılır. Bununla birlikte, intörnlük prog-

ramının bir staj dilimindeki eğitim, Yönetim Kurulunun onayı ile yurtiçinde akredite tıp fakül-

telerinde veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı tıp eğitimi ku-

rumlarında yapılabilir.

(3) İntörnlük dönemi öğrencileri öğrenimlerini; değişim programı kapsamında yurt dı-

şındaki tıp eğitimi kurumlarında yapabilir.

(4) İntörnlük döneminde başarı durumu, Fakültenin mezun öğrencilerde aradığı yet-

kinlikler dikkate alınarak klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları sırasında tıbbi gi-

rişimler, hasta izlemleri, hastalara ve personele karşı davranışlar, nöbetle devam, katıldığı se-

miner ve toplantılardaki katkılarına göre belirlenir. Başarı durumu intörn karnesi ile belirtilir.

(5) Fakülte dışında yapılan eğitim sonunda intörn karnesi, eğitim aldığı bölümün baş-

kanı tarafından doldurulur. Aksi durumda öğrencinin durumu Anabilim Dalı Başkanı ve Yö-

netim Kurulu tarafından incelenir.

(6) İntörnlük dönemi öğrencilerinin devam durumları ve eğitimlerinin koordinasyonu,

ilgili anabilim dalı başkanının görevlendirdiği staj sorumlusu tarafından yürütülür.

Eğitim-öğretimin planlanması

MADDE 13 – (1) Fakültede, öğrencilerin eğitim ve öğretim çalışmalarının planlanması

ve düzenlenmesi için danışma kurulu niteliği taşıyan Tıp Eğitimi Kurulu oluşturulur. Eğitim

Kurulunun görev ve yetkileri Üniversitece belirlenir.

(2) Ders programı kitabında yer almak üzere, anabilim dalları, her yıl bir sonraki yılın

ders başlıklarını ve bu dersleri verecek olan öğretim elemanlarını belirleyip dönem koordina-

törleri aracılığıyla Başkoordinatörlüğe bildirir.
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(3) Başkoordinatör; bir sonraki ders yılı akademik takvimini, ders programını, sınav

tarihlerini ve dersleri verecek öğretim üyelerinin isimlerini gösteren ders programı kitabını ha-

zırlayarak Mayıs ayı içerisinde Dekanlığa sunar.

(4) Ders programı kitabı Fakülte Kurulunca onaylanarak Senatoya sunulur ve kabulü

halinde yürürlüğe girer.

(5) Ders programı kitabının basılı ve/veya elektronik olarak öğretim üyelerine imza

karşılığı dağıtılması ile ders görevlendirmeleri tebliğ edilmiş sayılır.

Ortak zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 14 – (1) Fakültede, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre 2547

sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve

İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri birinci sınıfta zorunlu olup her biri 60 saat

olarak, ayrıca dönem I ve III’te Tıbbi İngilizce dersi okutulur. Ayrıca seçmeli dersler okutulur.

(2) Ortak zorunlu derslerden alınan notlar, genel başarı notunun hesaplanmasına dâhil

edilmez.

(3) Seçmeli dersler her dönem başında Tıp Eğitimi Kurulu tarafından belirlenir. Eğitim

Kurulu tarafından uygun görülen seçmeli dersler, Fakülte Kurulu tarafından onaylanarak ders

programı kitabına alınır.

(4) Öğrenciler, eğitim döneminin ilk haftası içinde seçmeli ders tercihi yaparlar. Tercih

sırasına ve dersin kontenjanına göre öğrencilerin seçmeli derslerden birine kaydı yapılır.

(5) Seçmeli derslere devam zorunluluğu vardır. Başarı durumu, “Başarılı” veya “Başa-

rısız” şeklinde dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir. Seçmeli dersten başarısız olan

bir öğrenci kaldığı veya başka bir seçmeli dersi alır.

(6) Fakülteden mezun olabilmek için öğrencinin ilk 4 yarıyıl içerisinde en az 2 seçmeli

dersten başarılı olması gereklidir.

Danışman

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların

çözümüne ve kariyerlerinin planlanmasına yardımcı olmak üzere, fakülteye ilk kayıt sırasında

Fakülte öğretim üyeleri arasından Dekanlık tarafından danışmanlar belirlenir.

(2) Öğrencinin ya da öğretim üyesinin başvurusu üzerine danışman öğretim üyesi De-

kan tarafından değiştirilebilir.

Dönem geçme ve süre

MADDE 16 – (1) Fakültede dönem I, II ve III’te dönem geçme, dönem IV, V ve VI’da

staj geçme esası uygulanır. Akademik eğitimin her yılı, bir sonraki yılın ön koşuludur. Bu ne-

denle ön koşullu olmadığı belirlenen ortak zorunlu ve seçmeli dersler dışında bir dönemin ders

kurullarının bütünü ya da stajların her biri başarılmadan bir üst döneme geçilemez.
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(2) İlk beş dönemin tüm eğitim programı başarı ile tamamlanmadan İntörnlük (Aile

Hekimliği Dönemi) dönemine başlanamaz.

(3) Fakültede eğitim ve öğretim süresi 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi çerçeve-

sinde düzenlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) İlk üç dönemde öğrenciler her ders kuruluna ilişkin teorik derslerin

% 70’ine, pratik, beceri uygulamaları, entegre oturumlar, paneller, seminerler, olgu sunumları

gibi iyi hekimlik uygulamalarının % 80’ine katılmak zorundadır. Mazeretli ya da mazeretsiz

olarak bu sınırların altında kalan öğrencilerin ders kurulu başarı notları (0) sıfır olarak kabul

edilir.

(2) Ayrıca, ilk üç dönemde öğrenciler, yıl boyunca teorik derslerin % 70’ine, pratik, be-

ceri uygulamaları, entegre oturumlar, paneller, seminerler, olgu sunumları gibi iyi hekimlik

uygulamalarının % 80’ine katılmak zorundadır. Mazeretli ya da mazeretsiz olarak bu sınırların

altında kalarak devamsızlık gösteren öğrencilerin yılsonu genel teorik sınavı ve bitirme telafi

sınavına girme hakkı yoktur, o yılı tekrar etmeleri gerekir. Devamsız olmadığı halde başarısız

olan öğrencilerde teorik dersler için devam mecburiyeti aranmaz, kurul ve yılsonu sınavlarına

girerler.

(3) Staj dönemlerinde öğrenciler; teorik derslerin %70’ine, staj uygulamalarının % 80’ine

katılmak zorundadır. Mazeretli ya da mazeretsiz olarak bu sınırların altında kalan öğrencilerin

stajı tekrar etmeleri gerekir.

(4) İntörnlük dönemindeki öğrenciler, mazeretli ya da mazeretsiz, her staj için belirlenen

toplam eğitim süresinin % 90’ına katılmak zorundadır. Devamsızlık veya yetersizlik durumla-

rında söz konusu stajın tekrarlanması gerekir.

(5) Yurt içinde ve yurt dışında bilimsel, sportif, kültürel ya da sanatsal etkinliklere ka-

tılmak üzere Rektörlük ya da Dekanlık tarafından görevlendirilen öğrencilerin bu izinleri de-

vamsızlık olarak değerlendirilmez. Ancak bu süreler devam gerektiren sürenin dörtte birini ge-

çemez. İzinler, sınavlar için de geçerlidir.

(6) Öğrenciler, sağlık raporu aldıkları takdirde; rapor süresinin söz konusu ders kuru-

lunun ya da stajın devamsızlık sınırını aşması halinde o ders kurulundan veya stajından de-

vamsızlıktan başarısız sayılır.

Geçerli sayılan mazeretler

MADDE 18 – (1) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen geçerli mazeretler aşağıda

sayılmıştır:

a) Öğrencinin, sağlık raporuyla belgelenen sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) Mahallin en büyük mülki amirince belgelenmiş olması koşuluyla doğal afetlere ma-

ruz kalması,
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c) Askere alınması ve bunu belgelendirmesi,

ç) Tutuklanması veya mahkûm olması ve bunu belgelendirmesi,

d) Birinci derece yakınının vefat etmesi ve bunu belgelendirmesi,

e) Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer haller.

(2) Mazeretin kabulü için, geçerli mazeretlerin belgelerinin mazeretin sona ermesinden

itibaren en geç beş iş günü içinde Dekanlığa sunulması gerekir. Bu süre dışında yapılan baş-

vurular dikkate alınmaz.

Öğrenime ara verme

MADDE 19 – (1) Öğrenciler, 18 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan geçerli ma-

zeretlerin bulunması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile normal öğrenim süresinin

yarısı kadar süre akademik izinli sayılabilirler. Bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Ancak sürekli sağlık sorunları olan ve bu durumu sağlık raporu ile belgeleyenler bu süre kısıt-

laması dışındadır. Bu şekilde izin alan öğrenciler derslere devam edemez ve öğrencilik hakla-

rından yararlanamaz.

Özel öğrenci

MADDE 20 – (1) Özel öğrenci, gerekçeli özel izin veya ikili anlaşmalar ile yatay geçiş

uygulaması dışında Fakülteye kabul edilen veya Fakülteden bir başka tıp fakültesine gitmesine

izin verilen tıp fakültesi öğrencisidir.

(2) Yükseköğretim Kurulunun onayı alınmak suretiyle, Üniversitenin Yönetim Kurulu

kararı ile gerçekleştirdiği ikili anlaşmalar kapsamındaki yurt içi ve yurt dışı değişim programları

çerçevesinde, bu değişim programlarından yararlanan öğrenciler gittikleri yükseköğretim ku-

rumlarında almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde, kendi yükseköğretim kuru-

munun programlarında bulunan aynı içerikli derslerden ilgili yükseköğretim kurumunun Yö-

netim Kurulu kararı ile başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlardan

alınan notlar esas alınır. Öğrenciler değişim programından en fazla iki yarıyıl yararlanabilirler.

Bu öğrencilerde; ilgili yükseköğretim kurumunun programında yer alan aynı yarıyılın diğer

derslerine devam etme ve ara sınavlara girme zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları

başarı notu olarak kabul edilir.

(3) Özel öğrenci statüsü kapsamında Fakülteye kabul edilecek veya başka bir tıp fa-

kültesine gitmesine izin verilecek öğrenciler hakkında Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karar

verilir. Kabul edilecek öğrencide ise ait olduğu tıp fakültesinin Fakülte Yönetim Kurulu kararı

aranır.

Sınavlar ve başarının ölçülmesine ilişkin esaslar

MADDE 21 – (1) Sınavlar ve başarının ölçülmesine ilişkin esaslar, Üniversitece dü-

zenlenir.

(2) Dönem I-III’te bir üst döneme geçebilmek için yılsonu başarı notunun 100 üzerinden

60 ve üzerinde olması gerekir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarı Derecesi, Diplomalar, Onur Öğrencisi ve İlişik Kesme

Mezuniyet notu ve başarı derecesi

MADDE 22 – (1) Öğrencinin mezuniyet notu, ilk beş dönemdeki dönem başarı notla-

rının bu derslere ait AKTS kredi değerleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu

toplam, AKTS kredi değerleri toplamına bölünerek hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra

iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

(2) Mezuniyet için öğrencinin tüm ders programlarından en az CC ve üzeri not alması

ve Genel Ağırlıklı Not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(3) Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kulla-

nılır.

(4) Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

a)

Başarı değerlendirmesi Başarı notu Harfli başarı notu Başarı katsayısı

Pekiyi 95-100 AA 4,00

İyi-Pekiyi 90-94 BA 3,50

İyi 80-89 BB 3,00

Orta-İyi 70-79 CB 2,50

Orta 60-69 CC 2,00

Zayıf-Orta 55-59 DC 1,50

Zayıf 50-54 DD 1,00

Başarısız 0-49 FF 0,00

Devamsız 0-0 VF 0,00

Geçer -- G --

b) (a) bendindeki notlara ilişkin diğer esaslar şunlardır:

1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) ve (G) harf notlarından birini alan öğ-

renci o dersi başarmış sayılır.

2) Bir dersten (DC), (DD), (FF), (VF) harf notlarından birini alan öğrenci, o dersten

başarısız sayılır. (G) notu not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz.

3) (VF) derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (VF) not

ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

4) Geçer (G) notu, seçmeli derslerden geçen veya çalışmasını başarı ile tamamlayan

öğrencilere verilir.
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Diplomalar

MADDE 23 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek

derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için 360 AKTS’yi tamamlamış, genel başarı not

ortalamasını en az 2,00 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları ba-

şarıyla tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine tıp doktoru diploması ve-

rilir.

(2) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilir.

(3) Mezun olan her öğrenciye diploma eki verilir.

Kayıt silme

MADDE 24 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Fakülte ile ilişiği ke-

silir:

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alması,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi.

(2) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

yazılı olarak başvurur. Başvuru üzerine kaydını alan öğrenciye kayıtta teslim ettiği lise diplo-

ması aslı geri verilerek durum diplomanın arkasında belirtilir. Bu öğrenciler eğitim-öğretim

başladıktan sonra başvurmaları halinde önceden yatırmış oldukları öğrenim ücretini geri ala-

maz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgi mevzuat, Yük-

seköğretim Kurulu, Senato, Fakülte Yönetim Kurulu kararları ve 13/8/2006 tarihli ve 26258

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından önce

fakülteye kayıtlı öğrenciler hakkında uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 27/12/2016

Karar No : 2016/80

Konu : Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali  

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 20/06/2016 tarihli ve 4457 sayılı yazısına

istinaden;

Kurulumuzun 15/06/2015 tarihli ve 2015/55 sayılı kararı ile özelleştirme programına

alınan; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kul-

lanılan taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla 27/04/2016 tarihinde yapılan ihale sonucunda;

1) İhale Komisyonu tarafından verilen; Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali ile bu Santral

tarafından kullanılan taşınmazların

• 247.500.000 (İkiyüzkırkyedimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren

Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının veril-

mesine, Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya

diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 247.000.000 (İkiyüzkırkyedimilyon) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Murat

Hes Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının

verilmesine, Murat Hes Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan

imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine

irat kaydedilmesine,

• 246.500.000 (İkiyüzkırkaltımilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren

Yılsan Yatırım Holding A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine,

Yılsan Yatırım Holding A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülük-

leri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

şeklindeki nihai kararın onaylanmasına,

2) İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İş-

letme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda

İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2016/10525 

SUÇ : 213 Kanuna muhalefet 

SUÇ T. : 01/01/2007, 19/08/2008 yılları 

SANIK : Metin ELDENĠZ: (Nafiz oğlu Hatice Hayrunnisa'dan olma, 14/06/1958 

doğumlu) Ertuğrul Mah. 3060 Sk. No: 9/5 Torbalı/Ġzmir adresinde ikamet 

etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında KarĢıyaka 4. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

18/11/2013 gün ve 2012/721 E. 2013/537 K. sayılı hükmün sanık Metin ELDENĠZ, Katılan 

Vekili ve sanık Hasan Fikret SOLKOL Müdafi tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı 

Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay 

Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Metin ELDENĠZ'e tebliği gerektiğinden Resmi 

Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın 

yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının ONAMA isteyen 

16/06/2016 gün ve 19/2015/203645 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 11601/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 21. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2016/10728 

SUÇ : Çocuğun soybağını değiĢtirme 

SUÇ TARĠHĠ : 08.03.2011 

SANIK : Necati GÜNFER: 12287789868 T.C. Kimlik numaralı, Bayram ve 

Hasibe oğlu, Kozan - 30.11.1954 doğumlu, KahramanmaraĢ Ġli Andırın 

Ġlçesi YeĢilova Mahallesi/Köyü Cilt No: 41, Hane No: 236, BSN: 1'de 

nüfusa kayıtlı, Hacı Bayram Veli Mahallesi 31025. Sokak No: 12 

OnikiĢubat / KAHRAMANMARAġ adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında KahramanmaraĢ 4. Asliye Ceza 

Mahkemesi'nden verilen 12.07.2016 gün ve 2016/157 Esas - 2016/452 Karar sayılı hükmün sanık 

tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine 

eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa 

tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. 

maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet 

BaĢsavcılığının sanığın mahkumiyetine dair hükmün ONANMASI isteyen 17.11.2016 gün ve 

11/2016/382026 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 11600/1-1 
—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KARGĠR EV NĠTELĠKLĠ TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı’na ait Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, 

YusufpaĢa Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 69 adresindeki (Tapuda Ġstiklali Milli Caddesi, 

364 ada, 80 parsel nolu 138,54 m²) arsa üzerinde inĢa edilmiĢ kargir ev nitelikli taĢınmazın 

satıĢı 23 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale 

edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir. 
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3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 250,00.-TL karĢılığında Türk Hava Kurumu Genel 

BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden veya 

THK Kars ġube BaĢkanlığı’ndan (YusufpaĢa Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 69 KARS) temin 

edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel BaĢkanlığı (0 312) 303 73 78 - 80 - 70 

  THK Kars ġube BaĢkanlığı (0 474) 223 96 99 54/1-1 

————— 
BAHÇELĠ KARGĠR EV NĠTELĠKLĠ TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı’na ait Ġzmir Ġli, ÇeĢme Ġlçesi, Celal 

Bayar Mahallesi, 5220 Sokak No: 35 adresindeki 71 ada, 40 parsel nolu 581 m² arsa üzerinde inĢa 

edilmiĢ bahçeli kargir ev nitelikli taĢınmazın satıĢı 20 Ocak 2017 Cuma günü saat 15.00’da kapalı 

teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar THK Ġzmir ġube BaĢkanlığı’na (Mimar Kemalettin Caddesi 1327 Sokak No: 2/1 

Çankaya/ĠZMĠR) vereceklerdir. 

3 - .Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 250,00.-TL karĢılığında Türk Hava Kurumu Genel 

BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden veya 

THK Ġzmir ġube BaĢkanlığı’ndan (Mimar Kemalettin Caddesi 1327 Sokak No: 2/1 Çankaya/ 

ĠZMĠR) temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel BaĢkanlığı (0 312) 303 73 78 - 80 - 70 

  THK Ġzmir ġube BaĢkanlığı (0 232) 445 52 88 63/1-1 

—— • —— 

VAGON MUHTELĠF DÖVME MALZEMELERĠ ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/604217 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 10 kalem Vagon Muhtelif Dövme Malzemeleri, teknik 

Ģartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle 

satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 18/01/2017 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

18/01/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 11523/1-1 
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BAKLAVALIK UN ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 500 Çuval Baklavalık un, teklif alma 

usulüyle alınacaktır. 

2 - ġartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 11.01.2017 ÇarĢamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66         Faks: 397 33 71 - 74 68/1-1 

————— 

ġEKĠL VERME KONVEYÖR GRUBU, GĠRĠġ VE ÇIKIġ FLAPLARI 

ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 1 (Bir) takım Ģekil verme konveyör grubu, giriĢ ve 

çıkıĢ flapları,  teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Teklifler en geç 11.01.2017 ÇarĢamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66         Faks: 397 33 71 - 74 69/1-1 

————— 

PASTALIK UN ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 500 çuval pastalık un, teklif alma usulüyle 

alınacaktır. 

2 - ġartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 11.01.2017 ÇarĢamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66         Faks: 397 33 71 - 74 70/1-1 
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ĠġYERĠ VASIFLI TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Sivas Ġl Özel Ġdaresine ait Sivas Merkez tapunun ÇarĢıbaĢı Mahallesi 3986 

ada, 1 nolu parselinde kayıtlı Bodrum Kat 1 bağımsız bölüm nolu 320,00 m2 yüzölçümlü ve iĢyeri 

vasıflı taĢınmaz mal; 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu'nun 35/a Maddesi uyarınca Kapalı Teklif 

usulüyle satılacaktır. 

2 - TaĢınmazın muhammen bedeli 2.000.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 60.000,00 

TL’dir. 

3 - Ġhale, Ġl Encümenince 17 Ocak 2017 Salı günü saat 10.00’da Sivas Merkez 

Akdeğirmen Mahallesi Ġl Özel Ġdaresi Ana Hizmet Binası Ġl Encümeni Toplantı Salonunda 

yapılacaktır. 

4 - Ġhaleye iliĢkin Ģartname, Sivas Ġl Özel Ġdaresi Emlak Ġstimlak Müdürlüğünde mesai 

saatleri içerisinde görülebilir/temin edilebilir. 

5 - ĠSTEKLĠLERĠN: AĢağıdaki belgeleri içeren Kapalı Teklif Zarflarını ihale saatine 

kadar, makbuz karĢılığında Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına vermesi gerekmektedir. 

a) Ġç Zarf (Teklif Zarfı) 

b) Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek Ģartıyla sureti) 

c) Tebliğe esas ikamet belgesi, 

d) Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnamesi, 

e) Ġstekli tüzel kiĢilik ise bağlı olduğu oda kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Ģirketi 

temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü, 

f) Ortak GiriĢim olması halinde, noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi ile Ortaklarca 

imzalanan Ortaklık SözleĢmesi, 

g) Sivas Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümeni BaĢkanlığı adına 60.000,00 TL tutarındaki geçici 

teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu (Sivas Ġl Özel Ġdaresi T.C. Ziraat Bankası Sivas 

Merkez ġubesi ĠBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne 

uygun düzenlenmiĢ Banka Teminat Mektubu. 

h) ġartname. (her sayfası iĢtirakçi tarafından imzalanacaktır.) 

6 - Ġhaleye iĢtirak edenler Ģartnameyi peĢinen kabul etmiĢ sayılırlar. 

7 - Ġdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

Ġlan olunur. 11581/1-1 
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VAGON MUHTELĠF DÖKÜM MALZEMELERĠ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/607320 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı: 3 kalem Vagon Muhtelif Döküm 

Malzemeleri, teknik Ģartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 19/01/2017 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

19/01/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 11577/1-1 

————— 

LAMA, KÖġEBENT VE U - I PROFĠL SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/607300 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı: 10 Kalem Lama, KöĢebent ve I-U Profil 

vagon imalatında kullanılmak üzere satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 17.01.2017 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

17/01/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 11578/1-1 
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400 GR. BERGAMOTLU ALTINBAġ ÇAYI TENEKE KUTUSU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 

100.000 Adet 400 gr. Bergamotlu AltınbaĢ Çayı Teneke Kutu, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak 

Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın 

alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığından (RĠZE) 100,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.01.2017 günü saat 14:30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 11380/1-1 

————— 
400 GR. ALTINBAġ ÇAYI TENEKE KUTUSU SATIN ALINACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 

200.000 Adet 400 gr. AltınbaĢ Çayı Teneke Kutu, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve 

Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığından(RĠZE) 100,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.01.2017 günü saat 14:00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 11291/1-1 
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VERĠ DEPOLAMA SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ihtiyacı Veri Depolama Sisteminin 

teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde 

belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname 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 dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla birlikte 

teknik Ģartnamesi, markaları ile Ofis Ticari ġartnamesi, ihale ek Ģartlar listesinin ve marka/modelinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler 

ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 12/01/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin teknik Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 61/1-1 
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1 ADET SERVĠS BAZLI IT ĠZLEME VE PERFORMANS YÖNETĠM SĠSTEMĠ 

LĠSANS VE BAKIM HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Ġstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.ġ. ihtiyacı 1 adet servis bazlı IT 

izleme ve performans yönetim sistemi lisans ve bakım hizmeti, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname 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 dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, markasına, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 11/01/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine ve idari 

Ģartnamesine 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 Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 62/1-1 
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TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 4382 

2) TaĢınmaza Dair Bilgiler: 

a) Ġli : Ġstanbul 

b) Ġlçesi : Tuzla 

c) Mahallesi / Mevkii : Merkez/Kafkala 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : --- 

f) Parsel No : 7962 

g) Yüzölçümü : 755,61 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Halihazır : BoĢ 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) Ġmar Durumu : Konut Alanı 

l) Cinsi : Arsa 

3) Muhammen Bedeli : 2.266.830.- TL 

4) Geçici Teminatı :    68.004,90 TL 

5) Ġhale Tarihi ve Saati : 18 Ocak 2017 - 13:00 

6) Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/Ġstanbul 

7) Ġhale Usulü : Fonlar Ġhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık 

Teklif Usulü 

8) Ġhale Ģartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir. 

  FuatpaĢa Cad. No: 26   Mercan/ĠSTANBUL 

  Tel: 0 212 455 33 30     Fax: 0 212 449 51 07 

9) ġartname Bedeli : 600.- TL 

10) Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Gerçek kiĢinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (Ġstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya 

―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine iliĢkin Ģartları taĢımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

c) Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı bulunduğu Ġdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, Ġdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 
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d) ġirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmıĢ kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

f) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

h) Ortak giriĢim olması halinde, Ortak GiriĢim Beyannamesi (Ortak GiriĢimi oluĢturan 

gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ veya apostil Ģerhini havi olması gerekmektedir. 

11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kiĢiler, kimlik paylaĢım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/ 

ĠSTANBUL) baĢvurmaları gerekmektedir. 

12) Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 20/1-1 

————— 

TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 4657 

2) TaĢınmaza Dair Bilgiler : 

a) Ġli : Ġstanbul 

b) Ġlçesi : Tuzla 

c) Mahallesi : Merkez 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 5819 

f) Parsel No : 2 

g) Yüzölçümü : 4.218,04 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : 433/2400 

ı) Halihazır : BoĢ 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) Ġmar Durumu : Ticaret Hizmet Alanı 

l) Cinsi : Arsa 

3) Muhammen Bedeli : 2.435.200.- TL 

4) Geçici Teminatı :      73.056.- TL 
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5) Ġhale Tarihi ve Saati : 18 Ocak 2017 - 13:00 

6) Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/Ġstanbul 

7) Ġhale Usulü : Fonlar Ġhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık 

Teklif Usulü 

8) Ġhale Ģartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir. 

  FuatpaĢa Cad. No: 26   Mercan/ĠSTANBUL 

  Tel: 0 212 455 33 30   Fax: 0 212 449 51 07 

9) ġartname Bedeli : 600.- TL 

10) Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Gerçek kiĢinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (Ġstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya 

―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine iliĢkin Ģartları taĢımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

c) Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı bulunduğu Ġdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, Ġdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) ġirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmıĢ kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

f) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

h) Ortak giriĢim olması halinde, Ortak GiriĢim Beyannamesi (Ortak GiriĢimi oluĢturan 

gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ veya apostil Ģerhini havi olması gerekmektedir. 

11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kiĢiler, kimlik paylaĢım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/ 

ĠSTANBUL) baĢvurmaları gerekmektedir. 

12) Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 21/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI HAKKINDA ĠLAN 

AstaĢ ĠnĢaat Sanayi ve Pazarlama Nakliye Elektrik Üretim Limited ġirketi hakkında 4735 

sayılı Kamu Ġhale Kanununun 26. maddesi gereğince verilen ve 06/11/2015 tarih ve 29524 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2 yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluĢlarının 

ihalelerine katılmaktan yasaklama kararına karĢı, yasaklama iĢleminin yürütülmesinin durdurulması 

ve iptali istemiyle Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı aleyhine Ankara 18. Ġdare Mahkemesinde 

2015/2820 Esas sayılı dosya ile açılan davada, Ankara 18. Ġdare Mahkemesi’nce verilen 02/11/2016 

tarihli kararı ile ―… davacı Ģirketin iki yıl süreyle ihalelerden yasaklanmasına dair dava konusu 

iĢlemin …iptaline…‖ karar verilmiĢtir. 

Ġlan olunur. 58/1-1 

————— 
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIĞI 

YERDEN DEVAM EDECEĞĠ HAKKINDA ĠLAN 

02.06.2016 tarih ve 29730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Zerkon Beton ve Yapı 

Elemanları ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi ve bu ġirketin sermayesinin yarıdan fazlasına 

sahip ortağı 17656250192 T.C. kimlik numaralı Mahmut Dağdeviren'in 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanması 

kararına karĢı, yasaklama kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Orman ve Su 

ĠĢleri Bakanlığı ve Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü aleyhine Ankara 7. Ġdare Mahkemesi'nde 

2016/3041 Esas sayılı dosya ile açılan davada, Ankara 7. Ġdare Mahkemesi tarafından verilen 

05/10/2016 tarihli karar ile "... dava konusu iĢlemin ... yürütülmesinin durdurulmasına ..." karar 

verilmiĢ ve bu karara istinaden yasaklama kararının kaldırılmasına iliĢkin ilan 23/11/2016 tarih ve 

29897 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıĢtır. 

Ankara 7. Ġdare Mahkemesince verilen 05.10.2016 tarih ve E: 2016/3041 sayılı 

yürütmenin durdurulması kararına karĢı Ankara Bölge Ġdare Mahkemesi nezdinde yapılan itiraz 

üzerine Ankara Bölge Ġdare Mahkemesi 8. Ġdari Dava Dairesince verilen 09/12/2016 tarih ve Y.D 

itiraz No: 2016/207 sayılı karar ile "... davalı idare itirazının KABULÜNE, yürütmenin durdurulması 

talebinin kabulüne yönelik olarak Ankara 7. Ġdare Mahkemesince verilen 05.10.2016 gün ve 

E: 2016/3041 sayılı kararın KALDIRILMASINA; ... yürütmenin durdurulması isteminin  

REDDĠNE" karar verilmiĢ olup, Zerkon Beton ve Yapı Elemanları ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi ve bu ġirketin sermayesinin yarıdan fazlasına sahip ortağı 17656250192 T.C. kimlik  

numaralı Mahmut Dağdeviren hakkındaki 1 (Bir) yıllık yasaklama süresinin 02.06.2016 - 

23/11/2016 tarihleri arasında geçen süreden arta kalan kısmının bu ilanın yayımlandığı tarihten 

itibaren kaldığı yerden devam edeceği duyurulur. 

Bu yasaklamanın kaldığı yerden devam kararı, Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihten 

itibaren baĢlar. 

Ġlgililere duyurulur. 59/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2013/173177 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı DSĠ 9. Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Elazığ 

Adresi 
Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Cd. 

No: 140 
Tel-Faks 0 424 238 69 11 - 0 424 238 69 21 

Posta Kodu 23069 E-Mail dsi9@dsi.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Hayati BOZKURT  

Adresi 
Cumhuriyet Mah. 152 Sokak No: 11/1 

ELAZIĞ 
 

T.C. Kimlik No. 38086253218  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1840048848  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
7665/012843  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 60/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/148281 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ĠçiĢleri Bakanlığı / Sahil Güvenlik Komutanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Sahil Güvenlik Ġkmal Merkezi 

Komutanlığı 
Ġl/Ġlçe Ġstanbul/Sarıyer 

Adresi 
Büyükdere Caddesi 

Sarıyer/ĠSTANBUL 
Tel-Faks 

0 212 242 33 55 

0 212 242 90 78 

Posta Kodu 34453 E-Mail ikmalmrk@sgk.tsk.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Polar Denizcilik ve Deniz 

Malzemeleri A.ġ. 
Recep AKSAKAL 

Adresi 
Güzelyalı Mah. Sahil Yolu Cad. 

No:78 Pendik/ĠSTANBUL 
 

T.C. Kimlik No.  44617411750 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
655 001 3779  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 229940  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 73/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/163374 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ĠçiĢleri Bakanlığı / Sahil Güvenlik Komutanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Sahil Güvenlik Marmara ve 

Boğazlar Komutanlığı 
Ġl/Ġlçe Ġstanbul/Sarıyer 

Adresi 
Büyükdere Caddesi ÇayırbaĢı 

Sarıyer/ĠSTANBUL 
Tel-Faks 

0 212 242 97 10  

0 212 242 30 93 

Posta Kodu  E-Mail okolkir@sgk.tsk.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Birinci Turizm TaĢımacılık ĠnĢaat 

Emlak Temizlik Gıda San. ve Tic. 

Ltd. ġti. 

Enver BĠRĠNCĠ 

Adresi 
Sanayi Mah. Sultan Selim Cad. 

No: 131 Kağıthane/ĠSTANBUL 
 

T.C. Kimlik No.  60052295212 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
178 063 83 00  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 578198  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 74/1-1 
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: 

YURTDIġI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ 

SINAVI DUYURUSUNDA DÜZELTME 

31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmi Gazete ile 31/12/2016 tarihli YurtdıĢı Türkler ve 

Akraba Topluluklar BaĢkanlığınca yayımlanan YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman 

Yardımcılığı GiriĢ Sınavı duyurusunda BaĢvuru Tarihleri, ġekli ve Ġstenilen Belgeler baĢlığının   

1 inci maddesinde yer alan ―YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı giriĢ 

sınavı için baĢvurular 03 Ocak 2017 tarihinde baĢlayıp 20 Ocak 2017 tarihi mesai saati bitimine 

(saat 18.00) kadar yapılabilecektir.‖ ifadesi ―YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman 

Yardımcılığı giriĢ sınavı için baĢvurular 03 Ocak 2017 tarihinde baĢlayıp 23 Ocak 2017 tarihi 

mesai saati bitimine (saat 18.00) kadar yapılabilecektir.‖ Ģeklinde düzeltilmiĢtir. 

Ġlanen duyurulur. 66/1-1 

—— • —— 

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Pursaklar Belediye Meclisinin 05/08/2016 gün ve 171 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara BüĢükĢehir Belediye Meclisinin 14/12/2016 gün ve 2453 sayılı kararı ile onaylanan 

―Pursaklar 95575 ada 4 ve 95557 ada 1 parsel yanı Çocuk Bahçesi ve çevresine yönelik 1/1000 

Ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği‖, 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi gereği, 

Belediyemiz Ġlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıĢtır. 

Ġlanen ilgililere duyurulur. 65/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Sembol Yapı Denetim Ltd. 

ġti. ile ilgili ilanda sehven yazılan ―Oktay Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı‖ ifadesinin 

çıkarılarak ―Sembol Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı‖ ifadesinin eklenmesi 21.12.2016 

tarihli ve 30121 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 1/1-1 

—— • —— 

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: 

AKADEMĠK PERSONEL ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aĢağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik 

linkinden temin edilebilir.) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen 

Ģartları sağlamıĢ olmak koĢuluyla öğretim üyesi alınacaktır. 

BaĢvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beĢ (15) gündür. BaĢvurular ilan edilen 

birime Ģahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan baĢvurular ve eksik belgeli dosyalar ile 

postayla yapılacak baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar baĢlıca araĢtırma eserini de belirttikleri 

dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 

fotoğraf ve özgeçmiĢ ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile 

Rektörlüğümüz Personel Daire BaĢkanlığına baĢvuracaklardır. 

Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim 

belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiĢ ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 

kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime baĢvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı 

dille ilgili olanlar baĢka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında 

bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir. 
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Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve 

adaylara baĢvurdukları birim tarafından duyurulacaktır. 

YurtdıĢından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro 

derecelerine uygun olması gerekmektedir. 

Ġlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde 

ikamet etmek zorundadır. 

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. 

 

BĠRĠM 

ANABĠLĠM 

DALI UNVAN DER. ADET AÇIKLAMA 

Bolu Turizm 

ĠĢletmeciliği ve 

Otelcilik Yüksekokulu 

Turizm 

ĠĢletmeciliği 

Yardımcı 

Doçent 
4 1 

Turizm iĢletmeciliği anabilim 

dalında tezli yüksek lisans ve 

doktora yapmıĢ olmak. Yöresel 

mutfaklar ve gastronomi turizmi 

alanlarında çalıĢmaları olmak. 

DiĢ Hekimliği Fakültesi Ortodonti 
Yardımcı 

Doçent 
5 1 

HızlandırılmıĢ üst çene 

geniĢletmeleri ve ortodontik 

tedavide kullanılan bonding 

ajanları ile ilgili araĢtırma 

yapmıĢ olmak. 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 
Müzik Bilimleri Profesör 1 1 

Müzik bilim alanında 

doçentliğini almıĢ olmak; 

Tarihsel Müzikoloji ve 

Sistematik Müzikoloji 

alanlarında çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak 

Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi 

KentleĢme ve 

Çevre Sorunları 

Yardımcı 

Doçent 
4 1 

Yönetim Sosyolojisi alanında 

çalıĢmaları olmak. 

Mehmet Tanrıkulu 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi 

Görüntüleme 

Teknikleri 

Yardımcı 

Doçent 
5 1 

Yeni Nesil Manyetik Rezonans 

Görüntüleme Cihazı üretiminde 

kullanılan MgB2 süperiletken 

teller ve parkur bobin üretimi 

üzerinde çalıĢması olmak. 

Mudurnu Süreyya 

Astarcı Meslek 

Yüksekokulu 

Ormancılık ve 

Orman Ürünleri 

Yardımcı 

Doçent 
4 1 

Odun gövdelerinin hidrolik 

iletkenliklerinin incelenmesi 

konusunda doktora yapmıĢ 

olmak. 

Ziraat ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi 

Kanatlı Hayvan 

YetiĢtiriciliği 

Yardımcı 

Doçent 
4 1 

Tavuk kesimhane artıklarından 

jelatin üretim koĢullarının 

araĢtırılması ve optimizasyonu 

konusunda çalıĢmıĢ olmak. 

 7/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2016 - 173 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.11.2016 - 2247 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yalınca Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan ve ġanlıurfa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.06.2008/658 sayılı kararı ile I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Yalınca Höyüğü’nün sit alanı sınırları ile sit derecesinin 

düzenlenmesi ve sit alanı koruma ve kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin ġanlıurfa Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.10.2016/2222 tarihli kararı gereğince Kurulumuz Üyesi 

Prof. Dr. Mehmet ÖNAL ve Kurul Müdürlüğümüz uzmanlarının 18.11.2016 tarihli raporu 

okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve 

belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yalınca Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan ve ġanlıurfa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.06.2008/658 sayılı kararı ile I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Yalınca Höyüğü’nün üzerinde konut yapıları mevcut 

olduğundan, yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak değiĢtirilerek sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları 

gösterildiği Ģekli ile yeniden belirlenmesine ve tescilinin devamına;  

Yalınca Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.  

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2016 - 173 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.11.2016 - 2248 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yurtçiçeği Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu BaĢkanlığı’nın 14.04.1979/1620 sayılı kararı 

ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Yurtçiçeği Höyüğü’nün sit alanı sınırları ile 

sit derecesinin düzenlenmesi ve sit alanı koruma ve kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin 

ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.10.2016/2223 tarihli kararı gereğince 

Kurulumuz Üyesi Prof. Dr. Mehmet ÖNAL ve Kurul Müdürlüğümüz uzmanlarının 18.11.2016 

tarihli raporu okundu.  Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yurtçiçeği Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu BaĢkanlığı 14.04.1979/1620 sayılı kararı ile 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Yurtçiçeği Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının 

ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekilde belirlenmesine ve tescilinin 

devamına;  

Yurtçiçeği Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

5. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

6. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz,  sadece mevcut mezarlara defin iĢlemi yapılabilir.  

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2016 - 173 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.11.2016 - 2249 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Bilge Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, Gayrimenkul Eski 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu BaĢkanlığı’nın 14.04.1979/1620 sayılı kararı ile I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Akdoğa Düz YerleĢimi’nin sit alanı sınırları ile sit 

derecesinin düzenlenmesi, sit alanı koruma ve kullanma koĢullarının belirlenmesine yönelik 

ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.10.2016/2224 tarihli kararı gereğince 

Kurulumuz Üyesi Prof. Dr. Mehmet ÖNAL ve Kurul Müdürlüğümüz uzmanlarının 18.11.2016 

tarihli raporu okundu.  Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Bilge Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, Gayrimenkul Eski 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu BaĢkanlığı 14.04.1979/1620 sayılı kararı ile I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Akdoğa Düz YerleĢimi’nin sit alanı sınırlarının ekli 

1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekilde belirlenmesine ve tescilinin 

devamına,  

ġanlıurfa Müze Müdürlüğü’nce; alandaki korunmasız ve açıkta bulunan zemin mozaiği ile 

gerekli görülen mimari unsurların ġanlıurfa Müze Müdürlüğünce ivedilikle kaldırılarak ġanlıurfa 

Müzesine taĢınmasına, yerleĢim yerinde bulunması muhtemel baĢka mozaiklerin tespiti amacıyla 

gerekli araĢtırma yapılarak sonucundan Kurul Müdürlüğümüze bilgi verilmesine, 

Akdoğa Düz YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Alanda mozaik kalıntıları bulunması nedeni ile Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal 

faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün 

alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.  

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2016 - 173 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.11.2016 - 2250 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Bilge Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Kurulumuz 

Müdürlüğü uzmanlarınca tespiti yapılan Akdoğa Höyüğü’ne iliĢkin sit alanı sınırları, sit alanı 

derecesi, sit alanı koruma ve kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin ġanlıurfa Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.10.2016/2225 tarihli kararı gereğince Kurulumuz 

Üyesi Prof. Dr. Mehmet ÖNAL ve Kurul Müdürlüğümüz uzmanlarının 18.11.2016 tarihli raporu 

okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve 

belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Bilge Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Akdoğa 

Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeni ile üzerinde mevcut günümüz yerleĢiminin bulunması, sosyal yaĢamın devam 

etmesi ve yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları 

gösterildiği Ģekilde II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 

Akdoğa Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz,  sadece mevcut mezarlara defin iĢlemi yapılabilir.  

Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2016 - 173 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.11.2016 - 2240 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Kırbalı, Elbeğendi ve AkçataĢ (ġahinli) Mahalleleri 

sınırları dahilinde, Tepedüzü Mevkii’nde yer alan ViranĢehir Organize Sanayi Bölgesi sınırları 

dahilinde bulunan kaya mezarlarının temizlik çalıĢmalarının yapılması ve koruma statüsünün 

belirlenmesine iliĢkin Kurulumuzun 30.05.2016/2055 sayılı kararı ile 28.10.2016/2233 sayılı 

kararı ve ġanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün 26.10.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 

öneri 1/5000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Kırbalı, Elbeğendi ve AkçataĢ (ġahinli) Mahalleleri 

sınırları dahilinde, Tepedüzü Mevkii’nde yer alan kaya mezarları ve sarnıca iliĢkin; 

Kaya mezarları ve sarnıcın bulunduğu alanda baĢka kaya mezarlarının da bulunabileceği 

değerlendirilerek ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları A ve B olarak gösterilen 

alanların III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 

Tepedüzü Kaya Mezarları ve Sarnıcı III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında, Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı’nın 3. 

Maddesinin (a) bendi gereği GeçiĢ Dönemi Yapılanma KoĢullarının: 

1. III. derece arkeolojik sit alanlarındaki kültür varlıklarının korunmasını dikkate alan 

koruma amaçlı imar planının hazırlanmasına,  

2. Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inĢaat izni verilmeden önce, ilgili müze 

müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla 

ilgili, varsa kazı baĢkanının görüĢleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip 

kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine, 

3.  III. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen arkeolojik sit alanlarında koruma 

kurullarının, sondaj kazısı yapılacak alanlara iliĢkin genel sondaj kararı alabileceğine, 

4. TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 

5. Bu alanlarda kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, 

toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,  

Ģeklinde 5 (beĢ) madde olarak belirlenmesine; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 28.10.2016 - 172 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.10.2016 - 2221 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Üçpınar Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve ġanlıurfa 

Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.10.2008/740 sayılı kararı ile I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Üçpınar Höyüğü’nün sit alanı sınırlarındaki koordinat 

hatasının düzeltilmesi ve sit alanı koruma esasları ve kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin 

29.05.2016 tarihli uzman raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, 

tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Üçpınar Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve ġanlıurfa 

Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.10.2008/740 sayılı kararı ile I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Üçpınar Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 

ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği Ģekilde düzeltilmesine ve tescilinin devamına;  

Üçpnar Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları  müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

5. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

6. Bu alanlar içerisinde bulunan mezarlıklarda, yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut 

mezarlarda defin iĢlemleri yapılabilir.  

ġeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.12.2016 - 178 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.12.2016 - 2346 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Kırbalı Mahallesinde bulunan, Kırbalı Kaya Mezarları ve 

Sarnıçları I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının daraltılması talebine iliĢkin Cenap 

ġENBAYRAM’ın 08.12.2016 tarihli baĢvurusu okundu. ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu’nun 28.02.2013/641 sayılı kararı, 15.12.2016 tarihli uzman raporu, konunun 

dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Kırbalı Mahallesinde bulunan, Kırbalı Kaya Mezarları ve 

Sarnıçları I. Derece Arkeolojik Sit Alanı için:  

Alanda yer alan kaya mezarı ve sarnıçların ve arkeolojik buluntuların alana yayılımı 

dikkate alındığında, ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.02.2013/641 

sayılı kararı ile belirlenen sınırların yerinde olduğuna,  

Sit sınırlarının daraltılmasının uygun olmadığına, alanın tescilinin devamına karar verildi. 
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Toplantı Tarihi ve No : 20.12.2016 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 20.12.2016 - 2314 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Karapınar Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan, Kurulumuzun 

23.11.2016/2246 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Eski 

Karapınar Düz YerleĢiminin haritasındaki maddi hatanın düzeltilmesine iliĢkin Kurulumuz 

Müdürlüğü uzmanlarının 12.12.2016 tarihli tespit raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 

ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Karapınar Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Kurulumuzun 

23.11.2016/2246 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Eski 

Karapınar Düz YerleĢimi haritasında ilçe adının Bozova olması gerekirken sehven Suruç olarak 

yazıldığı tespit edilmiĢ olduğundan, Eski Karapınar Düz YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

haritasındaki ilçe adının ekte yer alan haritasında gösterildiği gibi Bozova olarak düzeltilmesine 

ve tescilinin devamına karar verildi. 
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ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.12.2016 - 178 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.12.2016 - 2342 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Adaköy Mahallesi sınırlarında yer alan Tullik (Deve Milik) 

Höyüğünün, korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 

kapsamında tescil edilmesi ve koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz 

Müdürlüğü uzmanlarının 14.12.2016 tarihli tespit raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 

ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Adaköy Mahallesi sınırlarında yer alan Tullik (Deve Milik) 

Höyüğünün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği 

gösterdiğinden dolayı ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile belirtildiği Ģekilde I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 

Tullik (Deve Milik) Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez.  

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.12.2016 - 178 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.12.2016 - 2353 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Elbeğendi Mahallesi 210 nolu parselde yer alan mülkiyeti 

özel Ģahsa ait taĢınmaz üzerinde GüneĢ Enerji Santrali Kurulması ile ilgili Kurum görüĢünün 

sorulduğu ġanlıurfa BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı 

Planlama ġube Müdürlüğü’nün 28.11.2016/1255 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan 1 adet 

kaya mezarının 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak 

tescil edilmesine iliĢkin, Müdürlüğümüz uzmanlarının 15.12.2016 tarihli raporu okundu. 

Konunun dosyası, tescil fiĢi, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Elbeğendi Mahallesi 210 nolu parselde yer alan mülkiyeti 

özel Ģahsa ait taĢınmaz üzerinde tespit edilen 1 adet kaya mezarı giriĢinin 2863 sayılı Yasa 

kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiği, ancak yapının toprak 

altında kalan kısımlarının kazı yapılmadan bilinmesinin mümkün olmadığı değerlendirilerek; 

Ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde III. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Elbeğendi Kaya Mezarı III. Derece Arkeolojik Sit Alanı GeçiĢ Dönemi Yapılanma 

KoĢulları’nın:  

1. Belediyesince inĢaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından 

sondaj kazısı gerçekleĢtirilmesine, 

2. Sondaj sonuç raporlarının, varsa kazı baĢkanının görüĢleriyle birlikte müze 

müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya 

geçilebileceğine, 

3. TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde, Kurulumuzdan izin 

almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 

4. Bu alanlarda, taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına; kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden 

vb. ocaklarının açılmamasına; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin 

dökülmemesine, 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı Ġlke 

Kararı’nın 3. Maddesinde belirtilen diğer hususların geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 20.12.2016 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 20.12.2016 - 2311 ġANLIURFA 

Adıyaman ili, Merkez Kömür Beldesi Cumhuriyet Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, 

Panav Mevkii Kaya Mezarlarının 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı olarak tescil edilmesi, Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine iliĢkin, Adıyaman 

Müze Müdürlüğü uzmanlarının 14.10.2016 tarihli raporu ile Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

14.12.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil 

fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Merkez Kömür Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 

Panav Mevkii Kaya Mezarlarının 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 1/2000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 

Panav Mevkii Kaya Mezarları I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2016 -177 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.12.2016 - 2341 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Yusufbey Mahallesi Has Mevkiinde (Mezra) bulunan, Has  

Mozaikli Alan, Kaya Mezarları ve Su Sarnıçlarının 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesine 

iliĢkin ġanlıurfa Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.10.2016/1869 sayılı yazısı ve eki Müze 

Müdürlüğü uzmanlarının 19.10.2016 tarihli raporu, Müdürlüğümüz uzmanlarının  14.12.2016 

tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Yusufbey Mahallesi Has Mevkiinde  (Mezra) bulunan, ―Has 

YerleĢimi‖ndeki mozaikli alan, kaya mezarları ve Su Sarnıçlarının yer aldığı alanda konut yapıları 

bulunduğundan yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tesciline, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği Ģekliyle 

uygun olduğuna,  alandaki mozaiğin ġanlıurfa Müzesi tarafından mozaik kaldırma tekniğine 

uygun olarak kaldırılıp müzeye taĢınmasına; 

Has Mozaikli Alan, Kaya Mezarları ve Su Sarnıçlarının II. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları , müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 20.12.2016 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 20.12.2016 - 2316 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Hacılar Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, TUES çalıĢması 

kapsamında tespit edilen, Hacılar Höyüğü’nün korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği 

gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine iliĢkin ġanlıurfa Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 14.12.2016 tarihli raporu okundu. Konunun 

dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  

Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Hacılar Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Hacılar 

Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği 

gösterdiğinden, ekli 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Hacılar Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verileme 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet 

yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 08.12.2016 - 155 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 08.12.2016 - 2398 KAYSERĠ 

 
 11572/1-1 

————— 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 08.12.2016 - 155 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 08.12.2016 - 2390 KAYSERĠ 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  33.07.66 

Toplantı Tarihi ve No : 24.11.2016-210 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.11.2016-7196 ADANA 

Mersin ili, Bozyazı ilçesi, Akcami Mahallesi, Hüseyin Bey Cami ġerifi Vakfı mülkiyetine 

ait, 113 ada, 4 parselde yer alan 1. grup tescilli taĢınmaz kültür varlığı Ak Camiine yönelik 

hazırlanan revize rölöve, restitüsyon restorasyon projesinin değerlendirilmesine iliĢkin,  Adana 

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 20.10.2016 gün ve 2974 sayılı ve 14.11.2016 gün ve 3206 sayılı 

yazıları, Kurulumuzun 23.08.2012 gün ve 1282 sayılı, 26.03.2014 gün ve 3434 sayılı, 22.09.2016 

gün ve 6891 sayılı kararları, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 16.11.2016 günlü raporu 

okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Mersin ili, Bozyazı ilçesi, Akcami Mahallesi, Hüseyin Bey Cami ġerifi Vakfı mülkiyetine 

ait, 113 ada, 4 parselde yer alan 1. grup tescilli taĢınmaz kültür varlığı Ak Camiine yönelik 

hazırlanan kararımız eki revize rölöve ve restitüsyon önerisi ile raporun uygun olduğuna, 

restorasyon projesinin, uygulama aĢamasında ortaya çıkan taĢ kaideleri korumadığı ve yapının 

tamamının sıvandığı anlaĢıldığından uygun olmadığına, revize rölöve ve restitüsyon dikkate 

alınarak, taĢ ayakların korunduğu, yapının dıĢ cephesinin sıvanmadığı restorasyon projesinin 

hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, avlu duvarının parsel sınırı dıĢına çıkmasından dolayı avlu 

kullanımı ile kültür varlığına ulaĢımın sağlanmasına yönelik mülkiyet ve imar problemlerinin 

ilgili idarelerce çözümlenmesine, kararımız eki koruma alanının uygun olduğuna karar verildi.    
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  74.00/1015 A.K. 

Toplantı Tarihi ve No : 23.12.2016 - 211 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.12.2016 - 3423 SAFRANBOLU 

Bartın Ġli, Merkez Ġlçe, Kemerköprü Mahallesi, Koruma Amaçlı Ġmar Planı içerisinde ve 

Kentsel Sit Alanı sınırları dıĢında, 247 envanter numarası ile tescilli taĢınmazın koruma alanında 

kalan, 244 ada, 47 parselde kayıtlı tescilsiz yapının yıkım talebini konu alan Bartın Belediye 

BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 25.08.2016 tarih ve 60166042.310.99-5653-4696 

sayılı yazısı sonrasında Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan 

"…yıkılması için izin istenen söz konusu parseldeki zemin+2 normal katlı ahĢap yapının cephe 

bakımından geleneksel Bartın evlerinin mimari ve estetik özelliklerini örneklemesi nedeniyle, 

bahse konu yapıya iliĢkin Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca "Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 

Hakkında Yönetmelik" kapsamında gerekli tespit çalıĢmalarının yapılmasına, yıkım talebinin bu 

aĢama sonrasında değerlendirilebileceğine, …" ifadelerinin yer aldığı 07.10.2016 tarih ve 3254  

sayılı kurul kararı gereği yapılan iĢlemler kapsamında, Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesindeki hüküm 

doğrultusunda düzenlenen Bartın Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 

10.11.2016 tarih ve 6065 sayılı görüĢ yazısı ve Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 12.12.2016 

tarih ve E.441903 sayılı görüĢ yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 08.12.2016 tarih ve 1158 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Bartın Ġli, Merkez Ġlçe, Kemerköprü Mahallesi, 244 ada, 47 parselde kayıtlı yapının 2863 

sayılı Kanun kapsamında "Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine, 

söz konusu yapının grubunun "2" olarak belirlenmesine, koruma alanının karar ekinde yer alan 

1/1000 ölçekli haritada koordinatları verildiği Ģekilde kabul edilmesine, Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna, 

Söz konusu yapının yıkım talebine iliĢkin; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulunun 660 sayılı Ġlke Kararındaki müdahale biçimlerinin değerlendirilmesi doğrultusunda 

yapının mevcut durumunun rekonstrüksiyon uygulaması gerektirmesi halinde, restitüsyon etüdüne 

dayalı rekonstrüksiyon projesinin ivedilikle Kurulumuza iletilmesi ve projenin onaylanması 

sonrasında söz konusu tescilli yapının yıkımının Belediyesi denetiminde gerçekleĢtirilebileceğine, 

bu süre içerisinde yapının mevcut durumundan kaynaklı tüm fiziki ve güvenlik önlemlerinin 660 

sayılı ilke kapsamında Belediyesince alınmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  55.04/06 

Toplantı Tarihi ve No : 16.12.2016-169 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 16.12.2016-4020 SAMSUN 

Samsun Ġli, Bafra Ġlçesi, Asar ve Kapıkaya Mahalleleri sınırları içerisinde kalan, Trabzon 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09.07.1998 gün ve 3201 sayılı kararı ile I nci 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Asar Kalesi sınırlarının sayısal hale getirilmesi 

istemine iliĢkin, Samsun Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 17.11.2016 gün ve 3180 

sayılı yazısı, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09.07.1998 gün ve 3201 

sayılı kararı ile Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

13.12.2016 gün ve 466 sayılı raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Samsun Ġli, Bafra Ġlçesi, Asar ve Kapıkaya Mahalleleri sınırları içerisinde kalan, Trabzon 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09.07.1998 gün ve 3201 sayılı kararı ile I nci 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Asar Kalesi sınırlarının sayısal hale getirilmesi 

kapsamında, parsel sınırları da dikkate alınarak 1: 10 000 ölçekli haritada yeniden belirlenen 

sınırların ve buna bağlı koordinat değerlerinin uygun olduğuna, I nci derece arkeolojik sit alanı 

sınırları içerisinde kalan Samsun Ġli, Bafra Ġlçesi, Asar Mahallesi, Ek Liste-1 de yer alan toplam 

314 parsel ile Kapıkaya Mahallesi, Ek Liste-2 de yer alan toplam 143 taĢınmazın tapu kaydının 

beyanlar hanesine, I nci derece arkeolojik sit alanında kaldığına yönelik belirtme yapılması 

gerektiğine, 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanında, koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararının I. maddesinin geçerli olduğuna karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2016/9609 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında

Sağlık Alanında Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında
Karar

ATAMA KARARLARI
— Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

— Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

— Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 27/12/2016 Tarihli ve 2016/80 Sayılı Kararı

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


