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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/5920
Gedik Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-

tesinin adının İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmesi; Millî Eğitim
Bakanlığının 19/11/2013 tarihli ve 3446238 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809
sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2014 tarihinde karar-
laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                      F. ÇELİK                                      A. İSLAM
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V. Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Karar Sayısı : 2014/5921
Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması;

Millî Eğitim Bakanlığının 13/11/2013 tarihli ve 3355331 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli
ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                      F. ÇELİK                                      A. İSLAM
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V. Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——
Karar Sayısı : 2014/5922
Bozok Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Yüksekokulunun kapatılması ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kurulması;
Millî Eğitim Bakanlığının 13/11/2013 tarihli ve 3355345 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli
ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                      F. ÇELİK                                      A. İSLAM
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V. Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/5925
Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulması; Millî

Eğitim Bakanlığının 19/11/2013 tarihli ve 3446237 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve
2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                      F. ÇELİK                                      A. İSLAM
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V. Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——
Karar Sayısı : 2014/5926
Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesinin adının

Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmesi; Millî Eğitim Bakanlığının 19/11/2013 tarihli
ve 3446232 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu madde-
sine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                      F. ÇELİK                                      A. İSLAM
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V. Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/5927
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kurul-

ması; Millî Eğitim Bakanlığının 17/12/2013 tarihli ve 3879111 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983
tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                      F. ÇELİK                                      A. İSLAM
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V. Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——
Karar Sayısı : 2014/5928
Yalova Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan İlahiyat Fakültesinin adının İslami

İlimler Fakültesi olarak değiştirilmesi; Millî Eğitim Bakanlığının 28/9/2013 tarihli ve 2720258
sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                      F. ÇELİK                                      A. İSLAM
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V. Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 26/3/2014
Karar No : 142
5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Ku-

ruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 7 ve 15 inci maddeleri uyarınca, coğrafi durumları
ve iş yoğunlukları dikkate alınarak, Silopi Adliyesinin Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi yargı ala-
nından çıkartılarak, 21/3/2014 tarihinde kurulan Cizre Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına,
Şemdinli Adliyesinin ise Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak, 21/3/2014
tarihinde kurulan Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına karar veril-
miştir.

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında
görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve

taşra teşkilâtında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi devlet memurlarından görevde
yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

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

nunu, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme
ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlan-
mıştır.

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

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

grup içinde alt gruplar olması hâlinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
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c) Bağlı Kuruluş: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kuru-
munu,

ç) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
d) Birim: 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez ve taşra teşkilâtı hizmet birimle-
rini,

e) Genel Müdür: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
g) Görevde yükselme:  5 inci maddede sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıf-

larından yapılacak atamaları,
ğ) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü kadrolarına atanacaklar için yapılan yazılı

ve sözlü sınavı, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan diğer unvanlara atanacaklar için ya-
pılan yazılı sınavı,

h) Hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,
ı) Hizmet süresi:  Aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dahil ol-

mak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre he-
saplanan süreleri,

i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
j) Müsteşar: Sağlık Bakanlığı Müsteşarını,
k) Sınav Kurulu: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunu,
l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılacak yazılı sınavı,
m) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha

üst hiyerarşi içindeki görevleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

Görevde yükselmeye tabi kadrolar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine

tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Şube müdürü,
2) Şef, koruma ve güvenlik şefi.
b) Araştırma, Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Uzman, araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı.
c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici.
ç) İdarî Hizmetler Grubu;
1) Ayniyat saymanı, muhasebeci, sayman,
2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, veznedar, sant-

ral memuru, ambar memuru, memur, redaktör, koruma ve güvenlik görevlisi,
3) Şoför.
d) Yardımcı Hizmetler Grubu;
1) Gassal, terzi, teknisyen yardımcısı, aşçı, berber, bahçıvan, kaloriferci, hizmetli, bekçi,

dağıtıcı, hayvan bakıcısı.
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(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:
a) Uzman tabip, uzman (T.U.T.G.), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, avukat,

mühendis, mimar, veteriner hekim, matematikçi, istatistikçi, kimyager, fizikçi, sağlık fizikçisi,
çocuk gelişimcisi, biyolog, psikolog, sosyolog, antropolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, fiz-
yoterapist, fizikoterapist, iş ve uğraşı terapisti (ergo terapist), perfüzyonist, dil ve konuşma te-
rapisti, tercüman, mütercim, kütüphaneci, tekniker, teknik ressam, ressam, grafiker, şehir plan-
cısı, programcı, tıbbî teknolog, sağlık teknikeri, hemşire, hemşire yardımcısı, ebe, sağlık me-
muru, sağlık teknisyeni, laborant, diş protez teknisyeni, odyolog, teknisyen ve imam hatip.

Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aşağıdaki genel

şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen

hizmet şartlarını taşımak,
b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
gerekir.
Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolarda görevde yükselme suretiyle yapılacak

atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) İl ve ilçe sağlık müdürlüklerinde bulunan yönetim hizmetleri, insan kaynakları, idarî

işler, tahakkuk ve malî işler,  disiplin, yatırım,  sağlık bilgi sistemleri işleri ile ilgili şube müdürü
kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,
b) İl sağlık müdürlüklerinde bulunan kamu yataklı sağlık hizmetleri, özel yataklı sağlık

hizmetleri, tıp meslekleri, özel tanı tedavi merkezleri, halk sağlığı hizmetleri, acil sağlık hiz-
metleri, afetlerde sağlık hizmetleri, sağlık araştırmaları, sağlığın geliştirilmesi, tıbbî cihaz ve
biyomedikal, araştırma bilgi sistemleri, özel sağlık hizmetleri eczacılık ve tıbbî cihaz, sağlık
hizmetleri, kamu sağlık hizmetleri, tıp meslekleri ve özel tanı tedavi merkezleri, eczacılık işleri,
ağız ve diş sağlığı işleri ile ilgili şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Sağlıkla ilgili en az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,
c) Halk sağlığı müdürlüklerinde bulunan disiplin, istatistik ve bilgi işlem işleri ile ilgili

şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,
ç) Halk sağlığı müdürlüklerinde bulunan aile hekimliği, aile hekimliği eğitim ve geliş-

tirme, aile hekimliği izleme ve değerlendirme, aile hekimliği uygulama, aile hekimliği ve top-
lum sağlığı hizmetleri, aşı programları, bulaşıcı hastalık kontrol programları, bulaşıcı hasta-
lıklar, bulaşıcı hastalıklar çevre ve çalışan sağlığı, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kronik du-
rumlar, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve programlar, bulaşıcı olmayan hastalıklar programlar ve
kanser, çalışan sağlığı, çocuk kadın ve üreme sağlığı hizmetleri, kanser, obezite diyabet ve me-
tabolik hastalıklar, toplum sağlığı hizmetleri, tüberküloz, tütün ve diğer bağımlılık yapıcı mad-
deler, çevre sağlığı, çevre ve çalışan sağlığı, ruh sağlığı programları,  tütün ve diğer bağımlılık
yapıcı maddeler işleri ile ilgili şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Sağlıkla ilgili en az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,
d) Şef, koruma ve güvenlik şefi, ayniyat saymanı ve muhasebeci kadrolarına atanabil-

mek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
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e) Eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,
f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,
2) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
3) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,
g) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ambar memuru,

santral memuru, memur, daktilograf, redaktör, koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atana-
bilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,
2) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek

için Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip
olmak veya okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak ya da okullardan iki dönem bilgi-
sayar eğitimi aldığını belgelemek,

ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim mezunu olmak,
2) B, D, E tip sürücü belgesinden birine sahip olmak,
gerekir.
Unvan değişikliği sınavına tâbi olmadan atama yapılacak kadrolar
MADDE 8 – (1) Uzman tabip, uzman (T.U.T.G.), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve

eczacı kadrolarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar, ilgili mevzuatı gereğince sı-
navsız ve kura ile yapılır.

Unvan değişikliği sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavına tâbi olarak yapılacak atamalarda unvan

değişikliği sınavında başarılı olmanın yanında aşağıdaki şartlar aranır.
a) Avukat kadrosuna atanmak için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
b) Mühendis, mimar, matematikçi, istatistikçi, kimyager, fizikçi, veteriner hekim, bi-

yolog, psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist, fizikoterapist, odyolog, sağlık fi-
zikçisi, çocuk gelişimcisi, sosyolog, antropolog, iş ve uğraşı terapisti, perfüzyonist, dil ve ko-
nuşma terapisti, tıbbî teknolog, kütüphaneci, sağlık teknikeri, tekniker, hemşire, ebe, sağlık
memuru, sağlık teknisyeni, laborant, diş protez teknisyeni, hemşire yardımcısı, sağlık savaş
memuru, teknisyen, teknik ressam, ressam, grafiker, şehir plancısı, kameraman ve imam hatip
kadrolarına atanabilmek için;

1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,
c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak

veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Millî Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar
programcılığı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
3) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,
ç) Tercüman ve mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,
2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 80 veya uluslararası geçerliliği

bulunan dil sınavlarının birinden eşdeğer puan almış olmak,
gerekir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Duyuru ve başvuru
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak

kadrolar yazılı sınavlardan en az kırkbeş gün önce Genel Müdürlükçe duyurulur.
(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan ni-

telikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için
duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılma şartları, sınavların hangi
usulde yapılacağı, sınav açılan görevin kadro unvanı, atama yapılacak boş kadro sayısı, sınav
konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi, ilgili birim ve bağlı kuruluşlardan alınan bilgiler
üzerine Genel Müdürlükçe Müsteşardan alınacak onayı müteakip Bakanlık İnternet sitesinde
ilan edilir.

(5) Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilâtı personeli düzenlenecek gö-
revde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılabilmek için aynı birimde/bağlı kuruluşta
çalışma şartı aranmaksızın başvuruda bulunabilirler.

(6) Sınav başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Son başvuru tarihi ile sınav
tarihi arasındaki süre otuz günden az olamaz.

Görevde yükselme sınavı
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme sınavı konu başlıkları sınav duyurusunda belirtilir.
(2) Yazılı sınav, Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Mü-
dürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Yazılı sınavda, yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı olarak de-
ğerlendirilir.

(4) Yazılı sınav soruları Sınav Kurulunca hazırlanır veya hazırlattırılır.
(5) Görevde Yükselme sınavına ilişkin sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından

yapılır.
Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) Şube müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atanacaklardan

yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş ka-
tına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü
sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
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Başarı sıralaması
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama

yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı; şube müdürü kadrosuna atanacaklar için
yazılı ve sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle
tespit edilir ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı
nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Bakan-
lıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

Unvan değişikliği sınavı
MADDE 14 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan kadrolara personelin

atanması, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleşti-
rilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine
ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Yazılı sınav Bakanlıkça; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınav soruları, sınav duyurusunda belirtilen konu başlıkla-
rından oluşur.

(4) Unvan değişikliği sınavına, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında Devlet memuru olarak
görev yapan  personelin tümü başvurabilir.

(5) Bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlıkta, bağlı kuruluşlarda veya öğrenim durumları
ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

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

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu atama esasları
MADDE 15 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanır.
(2) Bakanlıkça tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili perso-

nelin tercihlerine göre atamaları yapılır.
(3) Yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda sırasıyla;
a) Atama yapılacak görevle ilgili konulara ilişkin puanı yüksek olanlara,
b) Hizmet süresi fazla olanlara,
c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara
öncelik verilir.
(4) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başla-
nılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

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

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten iti-
baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü maddeye göre Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı
sıralamasına göre atama yapılır.
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(5) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar

ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar

atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı

kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

(6) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar

ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları ge-

çersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Sınav Kurulu ve görevleri

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere

beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir.

(2) Sınav Kurulu veya kurulları, Müsteşarın veya görevlendireceği kişinin başkanlığın-

da Müsteşarca belirlenecek Genel Müdürlük temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden ol-

mak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden,

öğrenim veya ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamaz.

(4) Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâ-

hil) kan ve sıhri hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında

görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(5) Sınav Kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandı-

rılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(6) Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Asıl üyenin

bulunmadığı toplantıya yedek üyeler katılır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.

(7) Gerekli görülmesi halinde Müsteşarın onayı ile taşra teşkilatında beş kişiden müte-

şekkil sınav kurulu veya kurulları oluşturulabilir.

(8) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 17 – (1) Genel Müdürlükçe sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından

Sınav Kuruluna bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde Bakanlığın internet sitesinde ilan

edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılanlar, gerek-

çelerini belirtmek suretiyle beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebi-

lirler. Sınav Kurulu, itirazın intikalinden itibaren en geç on  iş günü içerisinde itirazla ilgili iş-

lemleri sonuçlandırarak, sonucunu ilgiliye yazılı olarak ya da Bakanlık internet sitesi vasıtasıyla

bildirir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara

dağıtılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarı göste-

renlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin sınav

belgeleri ise sınavı yapan birimlerce dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan

için yapılacak bir sonraki sınava kadar saklanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında geçişler
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikteki hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki

esaslar çerçevesinde yapılır.
a) Aynı hizmet grubunda kalmak kaydıyla, atanılacak kadronun gerektirdiği genel ve

özel şartları taşıyanlar aynı düzey unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer
unvanlara veya daha alt unvanlara sınavsız naklen atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara
geçişler görevde yükselme sınavına tâbidir. Ancak Bakanlıkta, bağlı kuruluşta veya diğer kamu
kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya alt
görevlere, görevde yükselme sınavına tâbi tutulmadan atama yapılabilir.

c) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolara ya-
pılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan deği-
şikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, ata-
nılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını
taşımaları kaydıyla  uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak ata-
malarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(3) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik
hükümleri uygulanmaz.

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

Engellilerin sınavları
MADDE 21 – (1) Bakanlık gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabi-

lecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, Kamu Kurum ve Ku-

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

Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 23 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yö-
netmelik hükümleri uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 24 – (1) 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık

Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Kazanılmış haklar
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca

ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.
Öğrenim durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih itiba-

rıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde,
7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:
DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/12/2004 tarihli ve 25657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Mi-
neralli Sular Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k), (l) ve (u) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki (ü) ve (v) bentleri eklenmiştir.

“k) Geri dönüşlü kap: Doğal mineralli su dolumunda bir defadan fazla kullanılan ve su
ile etkileşim yapmayan cam, metal, krom-nikel, polikarbonat ve benzeri kapları,

l) Geri dönüşsüz kap: Doğal mineralli su dolumunda bir defadan fazla kullanılmayacak
pet, cam, metal, krom-nikel ve benzeri kapları,”

“u) Seri no: Aynı şartlarda belirli zaman diliminde üretilen, imal edilen veya ambalaj-
lanan suyu ayırt etmek için kullanılan sayısal değeri,

ü) Kontrol izlemesi: Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile Ek-3’te yer alan parametreleri kap-
sayacak şekilde yaptırılan analizleri,

v) Denetim izlemesi: Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddeleri ile Ek-3’te yer alan paramet-
releri kapsayacak şekilde yaptırılan analizleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“k) İlgili mevzuatına göre yetkili kurum veya kuruluştan alınmış işletme ruhsatının ya
da suyun tahsisine ilişkin yapılan kira sözleşmesinin yetkili kurum veya kuruluşça onaylanmış
örneği,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sağlık
müdürlüğüne” ibaresi “Müdürlüğe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 126 ncı maddesi gereğince hijyen eğitimi almamış
personel çalıştırılmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 30 – İşletmeciler, yıl boyunca tüketilen doğal mineralli suyun kalitesini yan-

sıtacak şekilde Müdürlük tarafından alınacak doğal mineralli su numunelerinin analizini aşa-
ğıdaki tabloda belirtilen sıklıkta 10 uncu maddede belirtilen laboratuvarlarda yaptırmak ve ala-
cakları raporları her yıl için ayrı dosyalarda saklamak ve gerektiğinde denetimlerde ibraz et-
mekle mükelleftir. Kurumca gerekli görüldüğü takdirde işletmeci, suyun niteliklerine göre
farklı parametrelerin analizlerini de yaptırmak zorundadır.
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Doğal mineralli sulara verilen üretim izinleri;

a) Üretim izni verildiği sıradaki şartları kaybetmesi,

b) Doğal mineralli suların kimyasal, fiziksel veya mikrobiyolojik niteliklerini kesinlikle

ve sürekli olarak kaybettiği 10 uncu maddede belirtilen laboratuvarların raporu ile belgelendi-

rilmesi,

c) Yapılan denetimlerde faaliyet göstermediğinin tespit edilmesi ve tespit tarihinden iti-

baren bir yıl içinde faaliyete geçmemesi,

ç) İzinli bir doğal mineralli suya başka su karıştırılması,

d) Aynı kaynaktan farklı bir isimle kendisi veya başka gerçek veya tüzel kişi adına doğal

mineralli su dolumu yapılması,

e) İzin verme sürecinin herhangi bir aşamasında sahte ve yanıltıcı belge ibraz edildiğinin

tespit edilmesi 

durumunda iptal edilir. İzinleri (ç), (d) ve (e) bentlerine istinaden iptal edilen doğal mi-

neralli suya altı ay süreyle üretim izni verilmez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 38 – İzinli doğal mineralli suya ait bütün tesisler Kurum ile Müdürlük dene-

timine tabidir. Doğal mineralli su tesisi üçer aylık periyotlarla Müdürlük tarafından, yılda bir

kez Kurumca denetlenir.

Denetimlerde gerektiğinde nihai dolum yerinden denetim ve kontrol izlemesi amacıyla

su numuneleri alınır. Alınan numunelerin analizleri 10 uncu maddede belirtilen laboratuvarlarda

yaptırılır. Kurumca ve Müdürlükçe yapılan denetimlerde alınan numunelerin analiz ücretleri,

işletmeci tarafından ödenir. Herhangi bir kontaminasyonun olması halinde dolum yeri dışındaki

noktalardan da gerekli tedbirler aldırılarak numuneler alınır. Doğal mineralli suyun denetim

veya kontrol izlemesi parametre değerlerine uyumsuzluğunun tespit edilmesi halinde uyum-

suzluğun nedenleri yok edilinceye ve 6 ve 7 nci madde ile Ek-3’te belirtilen nitelikler sağla-

nıncaya kadar tesisin faaliyeti durdurulur ve doğal mineralli su dolumuna izin verilmez. De-

netimler sonucu uygun çıkmayan sular, 40 ıncı madde uyarınca takibe alınır.

Kurumca ve Müdürlükçe yapılan denetimler sonucu doğal mineralli suyun kalitesini

olumsuz yönde etkilemeyecek fiziki değişiklikler ile izin verildiği sıradaki şartlarda bir deği-

şikliğe sebebiyet vermeyecek eksikliklerin tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlan-

ması için en fazla onbeş gün süre verilir. Bu süre sonunda gerekli şartları sağlamayan tesisler

hakkında yasal işlem yapılır.

Damacana kaplar ile piyasaya arz edilen doğal mineralli suların satış yerleri ile ambalajlı

su naklinde kullanılacak araçlar için Kurumca belirlenen teknik usul ve esaslar doğrultusunda

Müdürlükten izin alınır. Piyasaya arz edilen doğal mineralli suların, izin belgesi bulunmayan

yerler ile tüpgaz, otogaz, petrol ve petrol ürünleri depolama ve dağıtımı yapılan yerlerde; suyun

fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliğini olumsuz yönde değiştirebilecek ısı, ışık, toz,
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duman, yağış gibi olumsuz şartlara açık ortamlarda satışı ve depolanması yapılamaz. Üretici

firma suyun üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar tüm aşamalarda suyun kalitesinden so-

rumludur ancak bu durum satış yerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İşletmeciler çalışma saatlerine yönelik bir program hazırlar ve bu programı bir önceki

ayın 15’ine kadar, damacana ve diğer ambalajlar için ayrı olacak şekilde günlük üretim mik-

tarlarını izleyen ayın 15’ine, yıllık üretim miktarlarını ise takip eden yılın Ocak ayı sonuna ka-

dar Müdürlüğe bildirir. Bildirilen çalışma saatleri dışında çalışılması halinde durum bir hafta

öncesinden Müdürlüğe bildirilir. Aksi halde tesisin faaliyeti en az bir hafta süre ile durdurulur.

Piyasadaki doğal mineralli sulardan üçer aylık periyotlar halinde numuneler alınarak

mikrobiyolojik parametreler ile arsenik, florür, bromat, bromoform ve alüminyum parametreleri

yönünden analizleri yaptırılır. Analiz sonuçları 6 ve 7 nci maddede belirtilen parametrik de-

ğerler ile EK-3’te yer alan parametrik değerlere göre değerlendirilir. Uygun çıkmayan doğal

mineralli suyun analiz ücretini işletmeci öder. Alınan su numuneleri için herhangi bir bedel

ödenmez.

Kaynak, depo ve imlahane gibi üniteler de dâhil olmak üzere doğal mineralli suyun

geçtiği her aşama Kurum ve Müdürlükçe elektronik ortamda izlenebilir. İşletmeciler, izleme

için Kurumca oluşturulan veri toplama sistemine entegrasyon sağlar. İzleme ve uygulamaya

yönelik esaslar Kurumca belirlenir.

Kurum, denetim sonuçlarını ve doğal mineralli suya ait bilgileri herhangi bir üye dev-

letin veya komisyonun talep etmesi halinde Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile sağlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda öngörülen idari yap-

tırımlar Müdürlükçe uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin EK-3’ü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Ardahan Üniversitesinden:

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan Ardahan Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin

amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ardahan Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine

ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (ARÜKAM): Ardahan Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Ardahan Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Ardahan Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi, kadının sta-

tüsü ve sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yö-

nelik faaliyetlerde bulunmak,

b) Sosyal hayat içerisinde kadının verimliliğini artırmak,

c) Kadın yaşamı, geleceği ve sorunlarına bölgesel ve evrensel çözümler getirmek için

yurtiçinde ve yurtdışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmak

ve etkinliklere katılmak,
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ç) Üniversitenin ilgili birim ve bölümlerinin işbirliği ile kadın sorunlarının çözümüne
ilişkin çalışmalarda bulunmak, yayınlar çıkarmak ve konuyla ilgili olarak toplumla Üniversite
arasındaki koordinasyonu sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bu-

lunur:
a) Toplumsal, hukuksal, ekonomik, siyasal konular ile eğitim, çalışma hayatı ve sağlığa

ilişkin konularda toplumsal cinsiyet bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, in-
celeme ve projeler yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek,

b) Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili programlar açıl-
masını önermek ve mevcut lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında toplumsal cinsiyet
ve kadın çalışmalarıyla ilgili dersler açılmasını teşvik etmek,

c) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer,
konferans, panel, kongre, sempozyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel
etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak,

ç) Kadının toplumsal ve siyasal alanda güçlendirilmesine yönelik araştırma ve destek
programları oluşturmak,

d) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları konusunda duyarlılığı arttırmak; bu amaç doğ-
rultusunda etkinliklerde bulunmak, basılı, sözel, görsel yayın yapmak ve bu tür etkinliklere
katılmak,

e) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarına yönelik olarak kütüphane ve arşiv oluştur-
mak,

f) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla doğrudan ya da dolaylı şekilde ilgili sivil
toplum örgütlerini de kapsamak üzere bütün yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapmak ve çalışmalarına katılmak,

g) Kadın sorunları alanında danışmanlık hizmetleri vermek,
ğ) Kadınlar için özel yetişkin eğitim toplantıları düzenlemek ve eğitim materyali ha-

zırlamak,
h) Kadın merkezleri ve kuruluşları arasında işbirliği ve iletişimi sağlamak,
ı) Kadın sorunları alanında Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bu-

lunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
ç) Çalışma grupları.
Müdür, müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez
Müdürü, Merkezin tüm etkinliklerinden Yönetim Kuruluna ve Rektöre karşı sorumludur.
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(2) Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere ve Merkez Müdürünün önerisi üzerine,

Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda

müdür yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder. Gerektiğinde Merkez Müdürünün önerisi

üzerine müdür yardımcıları Rektörün onayı ile değiştirilebilir. Müdür yardımcılarının görevi,

Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve yokluğunda vekalet etmektir.

(3) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek,

b) Danışma Kurulunu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak,

toplantıya sekreterlik etmek, Rektörün katılamadığı durumlarda toplantıya başkanlık etmek,

c) Çalışma programını ve yıllık gelir ve gider raporunu Yönetim Kurulu ile işbirliği

içinde hazırlamak ve Rektöre sunmak,

ç) Danışma Kurulunun görüşünü alarak Müdür Yardımcısını önermek,

d) Araştırma projeleri ve danışmanlık hizmetlerinin yönlendirilmesini ve denetimini

sağlamak,

e) Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, iz-

lemek ve denetlemek,

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; İktisat Fakültesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fa-

kültesi, Mühendislik Fakültesi Dekanları, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri

Yüksekokulu ve Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürleri, Genel Sekreter ve/veya Genel

Sekreter yardımcılarından biri ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Müdür

tarafından aday gösterilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az dört üyeden

oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların ve altı

aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

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

doğrultusunda, iki ayda bir kez olağan ve gerekli durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağan-

üstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya

katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde

çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Danışma Kuruluna

sunmak ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkez çalışmaları için çalışma grupları kurmak ve görevlendirmek; çalışma grup-

larının çalışmalarını takip etmek,

c) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını, gelir ve gider raporunu, gündem-

deki ilgili projelerini hazırlayarak karara bağlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konu-

larındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,
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d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan

önerileri karara bağlamak,

e) Eğitim, araştırma, proje, toplantı düzenleme, danışmanlık hizmeti, yayın kurs verme

gibi konularda karar vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Merkezin ça-

lışmalarına görüş, öneri, taslak ve projeleri ile sürekli veya geçici olarak destek veren uzman-

lardan olmak üzere en çok on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinden; Üniversite bünye-

sinde çalışan üyeler Rektör tarafından, diğer kurumlardaki konusunda uzmanlaşmış kişiler ara-

sından seçilecek üyeler ise istekleri halinde, Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yet-

kilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu; Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün çağrısı üzerine yılda bir

kez olağan olarak toplanır. Rektör, Danışma Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Merkez Mü-

dürü Danışma Kurulunun sekreterliğini yürütür. Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulu top-

lantılarına katılır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkez çalışmalarını değerlendirmek, faaliyet alanına

giren tüm konularda görüş bildirmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

Çalışma grupları

MADDE 11 – (1) Çalışma grupları, Merkezin ilgi alanı içindeki konu ve sorunların çö-

zümüne ilişkin fikir üretmek ya da proje geliştirmek üzere oluşturulan uzman birimlerdir.

(2) Merkez Müdürü çalışma gruplarının etkinliklerini Yönetim Kurulu adına izler ve

denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-

lanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis

edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Dumlupınar Üniversitesinden:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EKONOMETRİK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dumlupınar Üniversitesi Ekonometrik Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dumlupınar Üniversitesi Ekonometrik Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (EKAM): Dumlupınar Üniversitesi Ekonometrik Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Akademisyenlere, araştırmacılara, öğrencilere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve iş-

letmelere ekonometri, istatistik ve yöneylem araştırması alanlarında danışmanlık yapmak ve
eğitim vermek.

b) Ekonometri, istatistik ve yöneylem araştırması alanlarında araştırmalar ve uygula-
malar yapmak.

c) Yerli ve yabancı benzer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
ç) Ekonometri, istatistik ve yöneylem araştırması ile ilgili yayınların sayısını arttırmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ekonometri, istatistik ve yöneylem araştırması alanları ile doğrudan ve dolaylı olarak

ilgili olan konular üzerinde bölgesel, ulusal ve uluslararası araştırmalar yaparak bilgi üretimine
ve birikimine katkıda bulunmak.

b) Ekonometri, istatistik ve yöneylem araştırması ile ilgili konularda bilimsel yayın sa-
yısını arttırmak.
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c) Ekonometri, istatistik ve yöneylem araştırması alanlarında yaygın kullanılan yazı-
lımlar ve programlama dillerinin tanıtılması, öğretilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılmasını
sağlamak.

ç) Başta Üniversite olmak üzere enstitüler bünyesinde yürütülen akademik tezler, pro-
jeler ve makalelerin veri analizi, metodoloji ve araştırma bölümlerine destek sağlamak.

d) Kütahya ili ekonomisi başta olmak üzere, yerel ve bölgesel ekonomik veri bankasını
oluşturmak, bölgesel düzeyde kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak veri tabanını
oluşturmak ve paylaşımını sağlamak.

e) Ekonometri, istatistik ve yöneylem araştırması alanları ile doğrudan ve dolaylı olarak
ilgili olan konular üzerinde etüt, proje ve eğitim çalışmalarını gerçekleştirmek, bu yönde kamu
kurum/kuruluşları ve işletmelerden gelecek talepleri karşılamak.

f) Üniversite ve ilgili birimlerin, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin
istekleri doğrultusunda Merkezin faaliyet alanları içerisinde danışmanlık hizmetlerinde bulun-
mak, araştırma ve incelemeler yapmak, rapor düzenlemek ve ortak proje çalışmalarında bu-
lunmak.

g) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği
içerisinde ortak çalışmalar ve projeler hazırlamak.

ğ) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerekli altyapı, donanım ve kurumsal
organizasyonu sağlamak ve nitelikli eleman yetiştirmek için destek sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır;
a) Müdür ve müdür yardımcıları.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Ekonometri Bölümünde tam zamanlı görev ya-

pan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan
Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, Üniversitede görev yapan öğretim elemanları
arasından iki kişi en çok üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi
sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür gerektiğinde yardımcılarını aynı
usulle değiştirebilir.

(3) Merkezde Müdür veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilen öğretim üyeleri ve
öğretim görevlileri, bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokuldaki görevlerine de devam
ederler.

(4) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bıra-
kır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini

sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve aldığı kararları uygu-

lamak.
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c) Merkezin idari işlerini yürütmek.
ç) Yurt içi ve Yurt dışındaki araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak ve Merkezin amaç-

larına uygun projeler üretmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.
e) Merkezin resmi, özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
f) Merkezi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.
(2) Müdür yardımcıları; Müdürün ve Yönetim Kurulunun, Merkezin faaliyetleri ile ilgili

olarak kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları

aynı zamanda Merkez Yönetim Kurulu üyesidir. Merkez Yönetim Kurulunun diğer iki üyesi,
Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlen-
dirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üye yeniden
görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Rektör Yönetim Kurulunun doğal üyesidir ve gerektiğinde Kurula başkanlık eder.
(3) Merkez Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa toplanır. Gerekli durumlarda, Müdürün

daveti üzerine her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile
toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek.
b) Araştırma projeleri üretmek ve araştırıcılar tarafından verilen proje tekliflerini de-

ğerlendirmek.
c) Merkez tarafından yürütülen araştırmalarla ilgili esasları tespit etmek.
ç) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.
d) Bilimsel ve halka açık konferans ve sempozyum gibi faaliyetleri düzenleme konu-

sunda Müdüre yetki vermek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Öğretim elemanları
MADDE 12 – (1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanlarının çalışma usulleri,

görev ve yetkileriyle ilgili hususlar Senatoca belirlenir.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İSLAM MEDENİYETİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde kurulan

Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faa-

liyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine

ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (DİMAM): Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

b) Müdür: Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürünü,

c) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; İslam medeniyeti üzerine araştırmalar yaparak İslam

medeniyeti ile ilgili çalışmaları yürütmek, konuya ilişkin uluslararası hakemli akademik dergi,

kitap ve benzeri Türkçe, Arapça ve İngilizce yayınlar hazırlamak, modern ve klasik kültüre ait

kaynak eserlerin dilimize kazandırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek, İslam medeniyeti

konulu araştırmaları teşvik etmek, kültürlerarası etkileşime katkıda bulunmak, İslam medeniyeti

konusunda araştırma yapan öğrenci ve akademisyenlere destek olmak, Üniversitedeki ilgili

bölümlerle işbirliği yapmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İslam medeniyeti ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyumlar,

paneller ve seminerler düzenlemek.

b) İslam medeniyeti ile ilgili farklı dillerde yayınlanan kitap, bilgi, belge, resim, belgesel

dizi ve filmleri içeren bir kütüphane ve arşiv oluşturmak.

c) Merkezin ilgi alanlarıyla ilgili olarak gazete, radyo, televizyon ve internet gibi kitle

iletişim araçlarını etkin olarak kullanmak.

ç) Ülkemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde İslam medeniyeti araştırmaları yapan mer-

kezler ile bağlantılar kurarak bilgi, tecrübe, bilim adamı ve öğrenci değişimi gerçekleştirmek.

d) İslam medeniyeti araştırmaları konusunda Türkçe-Arapça-İngilizce yayın yapmak.

e) İslam medeniyeti alanındaki modern ve klasik kaynak eserlerin dilimize kazandırıl-

ması için plan ve projeler hazırlamak. Alanla ilgili akademik dergi, kitap ve benzeri yayınlar

yapmak. Bu alandaki yazma eserlerin tahkiki üzerine çalışmalar yapmak.

f) Dili Türkçe olan akademik birikimi, Arapça ve İngilizceye kazandırmak ve bunun

için ilgili birimleri Merkez bünyesinde oluşturmak.

g) İslam medeniyetinin ana dilleri olan Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi ile İngiliz-

ce, Fransızca ve benzeri Batı medeniyeti dillerinin öğretilmesi çalışmalarını yürüterek gerekli

desteği sağlamak.

ğ) Ulusal ve uluslararası işbirliğine dayalı İslam medeniyeti merkezli araştırmaları teş-

vik etmek.

h) Birleşmiş Milletler Teşkilatına bağlı medeniyetler ittifakı ve benzeri enstitü ve mer-

kezlerle işbirliği yapmak ve bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak seminer, sem-

pozyum, kongre ve benzeri faaliyetlere destek vermek.

ı) Medeniyetler arası iletişimin sağlıklı bir zeminde yürütülmesi ve çatışmanın önlen-

mesi için think tank tarzı düşünce platformları oluşturmak.

i) Üniversite bünyesinde farklı fakülteler ve bölümlere mensup öğretim üyelerinin ya-

pacakları araştırmaların koordinasyonunu sağlamak.

j) İlim insanları arasında aktif bir iletişim ağı oluşturmak.

k) Araştırma ve inceleme çalışmaları yapacak öğrenci, akademisyen ve profesyonel kişi

ve kurumlara destek olmak. İslam medeniyeti alanında başarılı çalışmaları olan kişilere ödül

vermek.

l) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kuru-

luşlarla işbirliği yapmak.

m) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren ko-

nularda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.

n) Medeniyetler arası etkileşime katkıda bulunmak.

o) Merkezin bünyesinde çeşitli alanlarda araştırma birimleri kurup, bu birimler aracı-

lığıyla ilahiyat fakültesi ve diğer birimlerin öncelikli bilimsel araştırma konularında araştırma,

toplantı ve yayın gibi etkinlikleri koordine etmek.

ö) İslam medeniyeti hakkında kamuoyunun bilinçlenmesini sağlamak ve onların katı-

lımını artırmak amacıyla eğitim çalışmaları yapmak.
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p) Merkezin amaçları doğrultusunda insan kaynaklarının zenginleştirilmesi için eleman

yetiştirmek.

r) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine katkı sağ-

layıcı diğer kurs, seminer, toplantı ve benzeri etkinlikler tertiplemek.

s) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür yardımcıları.

c) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; ilgili anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-

dürün görevi başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Mü-

düre vekâlet en çok altı ay sürer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak, Merkezin amaçlarına

uygun projeler üretmek ve yardım sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

f) Merkezi temsil etmek.

g) Merkezde istihdam edilecek ve görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili

çalışmalar yapmak.

ğ) Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirile-

cek danışman ve uzmanları Rektöre teklif etmek.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür; ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri arasından birisi araştırma

ve eğitim, diğeri de proje ve uygulama konularında yetkili olmak üzere iki müdür yardımcısı

belirleyerek Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, 3 yıllık süre için Rektör tarafından

görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi bittiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona

erer. Müdür yardımcıları Müdürün vereceği görevleri yapar.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesinde Müdüre yardımcı

olmak.
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b) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekre-

taryasını ve Müdürün gözetimi ve denetimi altında sorumlu olduğu Merkez işlerini yürütmek.

c) Merkezin kısa ve uzun vadeli stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında

Müdüre yardımcı olmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve bir yıl sonraki çalışma planının hazırlanması ve

uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

d) Merkez birimleri tarafından yapılacak faaliyetlerin düzenlenmesi, yürütülmesi ve

denetlenmesinde; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyon, yönetim ve denetiminde Mü-

düre yardımcı olmak.

e) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamada Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önere-

ceği dört öğretim elemanı arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak

üzere beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu, ayda bir defa toplanır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek.

b) Araştırma projeleri üretmek, araştırıcılar tarafından verilen proje tekliflerini değer-

lendirmek, kaynak sağlamak.

c) Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, ge-

lirlerin dağılış ve kullanılış şeklini tespit etmek.

ç) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak.

d) Bilimsel ve halka açık kurs, seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetler düzen-

leme konusunda Müdüre yetki vermek.

e) Merkezin araştırma konularında eleman yetiştirmek amacı ile yurt içi ve yurt dışı

burs temin etmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

D KARE GÖZETİM TEST VE BELGELENDİRME TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN
ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2014/10)

Onaylanmış kuruluş
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2528 kimlik kayıt numarası tahsis edil-

miş olan D Kare Gözetim Test ve Belgelendirme Ticaret Limited Şirketi, Soğanlık Yeni Mahalle
Balıkesir Caddesi Uprise Elite C1-AB Blok K: 27 No: 233 34880 Kartal/İSTANBUL adresinde
faaliyet göstermektedir.

(2) D Kare Gözetim Test ve Belgelendirme Ticaret Limited Şirketi, 31/1/2007 tarihli
ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)’nde yer alan;

a) AT Tip İncelemesi Modül B (EK V/B),
b) Asansörün Son Muayenesi (EK VI),
c) Birim Doğrulaması Modül G (EK X),
kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak

görevlendirilmiştir.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

UDEM ULUSLARARASI BELGELENDİRME DENETİM EĞİTİM MERKEZİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2011/6)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2014/7)

MADDE 1 ‒ 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan UDEM
Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin
Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2011/6)’nın 1 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yö-
netmeliği (2006/42/AT)’nin Ek IV’ünde yer alan;

1) Ahşap ya da benzeri fiziki özelliklerdeki malzemeleri veya et ya da benzeri fiziki
özelliklerde malzemeleri işlemek amacıyla kullanılan aşağıdaki tiplerde (tek ya da çok bıçaklı)
dairesel testereler:

1.1) Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, sabit bir yataklı veya destekli, iş par-
çasının el ile veya sökülebilir bir güç sürücüsü ile beslendiği testere makinaları,

1.2) Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, el ile işletilen ileri geri hareketli testere
arabası veya sehpası bulunan testere makinaları,
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1.3) Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçasının beslenmesi için birleşik
bir mekanik tertibatı olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları,

1.4) Kesme sırasında hareketli bıçak/bıçaklara sahip, bıçağın hareketi mekanik olan,
yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları,

2) Ahşap işleme için, el ile beslemeli, planya tezgâhları,
3) Ahşap işleme için, mekanik bir birleşik besleme tertibatı olan, el ile yükleme ve/veya

boşaltmalı, tek taraftan yüzey işleyen kalınlık planya tezgâhları,
4) Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri veya et ve benzeri fiziki özel-

liklere sahip malzemeleri işlemek için, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, aşağıdaki tiplerde
şerit testere tezgâhları:

4.1) Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçası için sabit ya da ileri geri
hareket ettirilebilen bir yatak veya desteği olan testere tezgâhları,

4.2)  İleri geri hareketli bir arabaya monte edilmiş bıçak/bıçakları olan testere tezgâhları,
5) Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için kullanılan, 1’den

4’e kadar olan alt bentlerde ve 7 numaralı alt bentte atıfta bulunulan birleştirilmiş makina tipleri,
6) Ahşap işlemek için çeşitli takım tutucularına sahip, el ile beslemeli zıvana tezgâhları,
7) Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, dikey milli kalıpçı

frezeleri,
8) Ahşap işlemek için taşınabilir zincirli testereler,
9) Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşalt-

malı, hareketli çalışma parçalarının kursu 6 mm’den, hızı 30 mm/s’den yüksek olan, abkant
presler de dahil olmak üzere presler,

10) El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon (püskürtmeli) veya sıkıştırmalı (pres-
lemeli) plastik kalıplama tezgâhları,

11) El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon (püskürtmeli) veya sıkıştırmalı (pres-
lemeli) kauçuk kalıplama tezgâhları,

13) El ile yüklemeli, evsel atıkların toplanması için kullanılan, sıkıştırma mekanizmalı
çöp kamyonları,

14) Sökülebilir mekanik transmisyon/aktarma tertibatları ve mahfazaları,
15) Sökülebilir mekanik transmisyon/aktarma tertibatlarının mahfazaları,
için aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi, dördüncü fık-

rasının (a) bendi ile aynı Yönetmeliğin eki Ek IX’da yer alan AT Tip İncelemesi ve 13 üncü
maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi, dördüncü fıkrasının (b) bendi ile aynı Yönetmeliğin
eki Ek X’da yer alan Tam Kalite Güvencesi kapsamlarında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.” 

MADDE 2 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/9/2011 28049

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/1/2012 28173
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Maliye Bakanlığından:
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 44)

1. Giriş
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Ge-

lirleri Kanununun uygulanması ile ilgili olarak yayımlanan, ancak zamanla güncelliğini kay-
beden veya belirli sürelerde uygulanmak üzere çıkarılan tebliğlerin açık bir tebliğ hükmü ile
yürürlükten kaldırılmamasının uygulamada mükerrerliğe ve karışıklığa neden olduğu anlaşıl-
mıştır.

2. Yürürlükten kaldırılan tebliğler
Yukarıda belirtilen nedenlerle aşağıda yer alan tebliğler bu Tebliğin yayımı tarihi itiba-

rıyla yürürlükten kaldırılmıştır.
1) 23/2/1994 tarihli ve 21858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Gelirleri

Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 15).
2) 14/5/1994 tarihli ve 21934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Gelirleri

Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 16).
3) 29/6/1994 tarihli ve 21975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Gelirleri

Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 17).
4) 28/7/1994 tarihli ve 22004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Gelirleri

Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 18).
Tebliğ olunur.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 63)

1. Giriş 
Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi

Kanununun uygulanması ile ilgili olarak yayımlanan, ancak zamanla güncelliğini kaybeden
veya belirli sürelerde uygulanmak üzere çıkarılan tebliğlerin açık bir tebliğ hükmü ile yürür-
lükten kaldırılmamasının uygulamada mükerrerliğe ve karışıklığa neden olduğu anlaşılmıştır.

2. Yürürlükten kaldırılan tebliğler
Yukarıda belirtilen nedenlerle aşağıda yer alan tebliğler bu Tebliğin yayımı tarihi itiba-

rıyla yürürlükten kaldırılmıştır.
1) 18/11/1972 tarihli ve 14365 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Ka-

nunu Genel Tebliği (Seri No: 7).
2) 26/6/1974 tarihli ve 14927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Ka-

nunu Genel Tebliği (Seri No: 9).
3) 4/3/1998 tarihli ve 23276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu

Genel Tebliği (Seri No: 20).
4) 22/5/1998 tarihli ve 23349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Ka-

nunu Genel Tebliği (Seri No: 21).
5) 27/10/1998 tarihli ve 23506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Ka-

nunu Genel Tebliği (Seri No: 23).
6) 11/12/2001 tarihli ve 24610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Ka-

nunu Genel Tebliği (Seri No: 32).
7) 26/3/2004 tarihli ve 25414 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Ka-

nunu Genel Tebliği (Seri No: 39).
8) 29/7/2004 tarihli ve 25537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Ka-

nunu Genel Tebliği (Seri No: 40).
9) 20/3/2005 tarihli ve 25761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Ka-

nunu Genel Tebliği (Seri No: 43).
Tebliğ olunur.
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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:
Esas No : 2013/20482
Karar No : 2014/5005

YARGITAY İLAMI

İncelenen Kararın
Mahkemesi : Yunak Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi  
Tarihi : 7/6/2012
Numarası : Esas No: 2012/125    Karar No: 2012/160
Davacı : Hilal Aker (Velayeten Hasan Aker-Sultan Aker)
Davalı : Hasımsız
Dava Türü : Evlenmeye İzin
Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen

hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa, 31/3/2011 tarihli 6217 sayılı Kanunun
3. maddesiyle ilave edilen Geçici 3. maddenin (1.) fıkrası gereğince; 1086 sayılı Kanunun tem-
yize ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmiştir.

Bozma nedeni olarak;
Dosyanın incelenmesinde, davacı Hilal AKER vekili Av. Salih AKÇA’nın 6/6/2012 ha-

vale tarihli dilekçesi ile; davacı yaşı küçük Hilal AKER’in dava dışı Muhammet COŞKUN
isimli kişi ile birlikte yaşamaya başladıkları, davacının 16 yaşını doldurduğundan kanuni gü-
vence altına alınması için hâkimin izni ile evlenmesine izin verilmesini talep ettiği, mahkemece
Yargıtay yolu açık olmak üzere davanın kabulüne karar verildiği, Yunak Cumhuriyet Savcısı
Tuğba CANDAN KAYA’nın 27/03/2013 tarihli mütalaası ile; dosyanın karar kesinleştikten
sonra incelenmesi neticesinde kararın yasaya uygun olmadığının tespit edildiği, kararda Konya
ili, Yunak ilçesi, Koçyazı köyü nüfusuna kayıtlı 1/11/1996 doğumlu Hilal AKER’in 16 yaşını
ikmal ettiği gerekçesi ile evlenmesine izin verildiği, adı geçen kişinin, Akşehir ilçesi, Karahü-
yük belediyesinde 8/6/2012 tarihinde evlendiği ve bu evliliğin resmî kayıtlara tescil edildiği,
Türk Medeni Kanunu’nun 124/2 maddesinde “... Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek
önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir”
hükmünün yer aldığı; oysaki evlenmesine izin verilen Hilal AKER’in, karar tarihi olan 7/6/2012
günü itibariyle 15 yaş, 7 ay ve 6 günlük olup henüz 16 yaşını tamamlamadığı, bu nedenle ev-
lenme talebinin reddine karar verilmesi gerektiği, Hilal AKER’in evlenmesine izin verilmesinin
hukuka uygun olmadığı kanaatine varıldığı, söz konusu mahkeme kararı olağan kanun yollarına
gidilmediği için kesinleştiğinden kanun yararına temyiz talebinde bulunduğu anlaşılmıştır.

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 124/2.
maddesi ile “Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını dol-
durmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce
ana ve baba veya vasi dinlenir” hükmü getirilmiştir.

Evlenmesine izin verilmesi istenilen 1/11/1996 doğumlu Hilal AKER’in dava ve hüküm
tarihinde onaltı yaşını doldurmadığı anlaşılmaktadır.

Mahkemece, yasal şartın oluşmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gere-
kirken Türk Medeni Kanununun 124/2. maddesi hükmüne aykırı olarak evlenmeye izin veril-
mesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu-
nun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hük-
mün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 10/3/2014

Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975



17 Nisan 2014 – Sayı : 28975                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975



17 Nisan 2014 – Sayı : 28975                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975



17 Nisan 2014 – Sayı : 28975                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975



17 Nisan 2014 – Sayı : 28975                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975



17 Nisan 2014 – Sayı : 28975                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975



17 Nisan 2014 – Sayı : 28975                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975



17 Nisan 2014 – Sayı : 28975                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975



17 Nisan 2014 – Sayı : 28975                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975



17 Nisan 2014 – Sayı : 28975                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975



17 Nisan 2014 – Sayı : 28975                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975



17 Nisan 2014 – Sayı : 28975                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975



17 Nisan 2014 – Sayı : 28975                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975



17 Nisan 2014 – Sayı : 28975                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975



17 Nisan 2014 – Sayı : 28975                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975



17 Nisan 2014 – Sayı : 28975                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975



17 Nisan 2014 – Sayı : 28975                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975



17 Nisan 2014 – Sayı : 28975                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975



17 Nisan 2014 – Sayı : 28975                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79



Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975



17 Nisan 2014 – Sayı : 28975                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975



17 Nisan 2014 – Sayı : 28975                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 83



Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975



2014 Nisan Günsüzleri             HARUN 

1200-8 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

17 Nisan 2014 

PERŞEMBE 
Sayı : 28975 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Zekeriya - Melek oğlu 1995 D.lu Suriye -

Halep nüfusuna Kayıtlı olan Abdo RASLAN hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 25/03/2014 tarih ve 2014/145 esas, 2014/228 karar 

sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

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

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

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

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

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 2952 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; 

1 - Hasan-Selma oğlu 1977 D.lu Suriye-Halep nüfusuna Kayıtlı olan Enver ŞAHİN, 

2 - Mustafa-Fatma oğlu, 1977 D.lu. Suriye-Halep nüfusuna Kayıtlı Şahin ŞİHO, 

3 - Cuma-Suat oğlu, 1981 D.lu. Suriye-Halep nüfusuna kayıtlı Muhammet Ahmet 

HALEF haklarında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 20/03/2014 tarih ve 2014/122 esas, 2014/197 karar sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 

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

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

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

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

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 2953 
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3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 
 Hasdal/İSTANBUL 
Esas No : 2013/834 
Karar No : 2013/663 
İzin tecavüzü ve firar suçlarından sanık Mustafa ve Gülay oğlu, 1993 D.lu, Adana, 

Yüreğir, Abdioğlu Ky. Nfs. Kyt.li Yaşar SAĞBIR hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 
14.11.2013 gün ve 2013/834-663 Esas ve Karar sayılı kararıyla; 

Sanık P.Er Yaşar SAĞBIR'ın; 
1 - 26.01.2013-04.02.2013 tarihleri arasında "İzin Tecavüzü" suçunu işlediği sabit 

olduğundan eylemine uyan AsCK.'nın 66/1-b maddesi uyarınca ve alt sınırdan uzaklaşmayı 
gerektirir bir sebep görülmediğinden takdiren alt sınırdan BİR YIL HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın 6 haftalık yasal süre içerisinde kendiliğinden gelerek birliğine katılması nedeniyle 
hükmolunan cezadan As. C.K.'nun 73’üncü maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirim 
yapılarak ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA; 

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edildiğinden 5237 
Sayılı T.C.K.'nun 62/1 maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 
NETİCETEN BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA; 

Verilen hapis cezasının 5237 sayılı kanunun 50/1-A ve 52 nci maddesi uyarınca sanığın 
ekonomik ve diğer halleri göz önünde bulundurularak beher günü takdiren 20 TL. hesap edilerek 
adli para cezasına ÇEVRİLMESİNE, NETİCETEN (3000) ÜÇ BİN TÜRK LİRASI ADLİ PARA 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nun 52/4 maddesi uyarınca sanığın cezasının "2 yıl içerisinde", aylık 
olarak 24 eşit taksitte SANIKTAN ALINMASINA, 

Taksitlerden birisinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan miktarın tamamının tahsil 
edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA, 

Sanığın daha önce kasıtlı bir suç işlemiş olduğu ve mahkememizce de sanığın bir daha suç 
işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından 5271 Sayılı CMK' nun 231/6. maddesi uyarınca 
sanık hakkında kurulan HÜKMÜN ERTELENMESİNE VEYA BU HÜKMÜN 
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA, 

5275 S. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkındaki Kanunun 118/1'inci maddesi 
uyarınca bahse konu adli para cezasının infazının sanığın TERHİSİNDEN SONRA YERİNE 
GETİRİLMESİNE, 

2 - 07.02.2013-22.03.2013 tarihleri arasında "Firar" suçunu işlediği sübuta erdiğinden 
eylemine uyan As. C.K.'nun 66/1-a maddesi uyarınca BİR YIL HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın 6 haftalık yasal süre içerisinde kendiliğinden gelerek birliğine katılması nedeniyle 
hükmolunan cezadan As. C.K.'nun 73’üncü maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirim 
yapılarak ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA; 

Sanığın duruşmadaki iyi hali, suçunu samimi ikrarı lehine takdiri hafifletici sebep kabul 
edildiğinden T.C.K.'nun 62/1'inci maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 
NETİCETEN BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın ileride yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından CMK' nın 
231'inci maddesinde düzenlenen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI veya 
TCK' nın 51'inci maddesinde düzenlenen ERTELEME hükümlerinin uygulanmasına YER 
OLMADIĞINA; 
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Verilen hapis cezasının 5237 sayılı kanunun 50/1-A ve 52 nci maddesi uyarınca sanığın 
ekonomik ve diğer halleri göz önünde bulundurularak beher günü takdiren 20 TL. hesap edilerek 
adli para cezasına ÇEVRİLMESİNE, NETİCETEN (3000) ÜÇ BİN TÜRK LİRASI ADLİ PARA 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nun 52/4 maddesi uyarınca sanığın cezasının "2 yıl içerisinde", aylık 
olarak 24 eşit taksitte SANIKTAN ALINMASINA, 

Taksitlerden birisinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan miktarın tamamının tahsil 
edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA, 

Sanığın daha önce kasıtlı bir suç işlemiş olduğu ve mahkememizce de sanığın bir daha suç 
işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından 5271 sayılı CMK'nun 231/6. maddesi uyarınca 
sanık hakkında kurulan HÜKMÜN ERTELENMESİNE VEYA BU HÜKMÜN 
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA, 

5275 S. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 118/1'inci maddesi 
uyarınca bahse konu adli para cezasının infazının sanığın TERHİSİNDEN SONRA YERİNE 
GETİRİLMESİNE karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi 
adresi de tespit olunamadığından 7201 sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN 
TEBLİĞ olunur. 1965 

—— • —— 
3. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: 
Aşağıda Esas ve Karar numaraları yazılı şüpheliler 7201 sayılı Kanunun 29,30 ve 

31.maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra 
muhataplarına tebliğ edilmiş sayılarak kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 

E. No : 2013/164 
K. No : 2013/85 
Üste Fiilen Taarruz suçundan şüpheli, Hasan ve Zeynep oğlu, 26.12.1991 İnegöl Doğ.lu, 

Bursa ili İnegöl İlçesi Tahtaköprü Köyü, T.C.: 32968179016 Nüf. Kyt.lı, Veysel TANRIKULU 
hakkında 3'üncü Ordu K.lığı As. Savcılığının 27.11.2013 gün ve 2013/164-85 E.K. sayılı kararı 
ile Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiştir. 

 
E. No : 2013/513 
K. No : 2013/61 
Kasten Yaralama suçundan şüpheli, Bülent ve Durdane oğlu, 21.10.1992 Yenimahalle 

Doğ.lu, Uşak ili Banaz İlçesi Susuz Köyü, T.C.: 68527147516 Nüf. Kyt.lı, Fazıl CANDOĞAN 
hakkında 3'üncü Ordu K.lığı As. Savcılığının 02.12.2013 gün ve 2013/513-61 E.K. sayılı kararı 
ile Görevsizlik Kararı verilmiştir. 

 
E. No  : 2013/981 
K. No : 2013/98 
Emre İtaatsizlikte Israr suçundan şüpheli, Duran ve Keziban oğlu, 14.04.1992 Weinheim 

Doğ.lu, Kayseri ili Kocasinan İlçesi Akçatepe Köyü, T.C.: 60037002132 Nüf. Kyt.lı, Zabit 
ERCAN hakkında 3'üncü Ordu K.lığı As. Savcılığının 26.12.2013 gün ve 2013/981-98 E.K. sayılı 
kararı ile Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiştir. 

 
E. No : 2013/889 
K. No : 2013/82 
Askerlikten Kısmen Kurtulmak İçin Hile Yapmak suçundan şüpheli, Tahsin ve Fatma 

oğlu, 10.06.1993 Tekman Doğ.lu, Erzurum ili Tekman İlçesi Ilıgöze Köyü, T.C.: 41794197552 
Nüf. Kyt.lı, Necdet KONAK hakkında 3'üncü Ordu K.lığı As. Savcılığının 20.11.2013 gün ve 
2013/889-82 E.K. sayılı kararı ile Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiştir. 

 1966 
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3’üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 
 Hasdal/İSTANBUL 
ESAS NO : 2013/327 
KARAR NO : 2013/293 
KARAR TARİHİ : 26 Aralık 2013 
SUÇ : FİRAR 
SANIK : Metehan KARAEVREN - Halil İbrahim ve Hatice oğlu, 1981 D.lu, 

Osmaniye Merkez, Kayalı Köyü Nüf. Kyt. TC. No. 68983233068 
Etiler Mah.si, Karacaoğlan Cad. Acar Apt. No. 58/7 Muratpaşa 
Antalya adresinde oturur. 

HÜKÜM ÖZETİ : 
1. Sanığın Askeri Yargıtay Bozma İlamına karşı diyeceklerinin tespiti için talimat 

yazılmış ise de; bulunamaması nedeniyle ifadesi tespit edilemediğinden, 353 sayılı Askeri 
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 227/4. fıkrası uyarınca, duruşmaya devam 
edilerek davanın sanığın YOKLUĞUNDA BİTİRİLMESİNE, 

2. 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 227/1. 
maddesi uyarınca, Askeri Yargıtay 3'üncü Dairesinin 18.06.2013 tarihli 2013/875-844 esas-karar 
sayılı bozma ilamına UYULMAYARAK, Mahkememizin 21 Mart 2013 gün 2013/142-47 esas-
karar sayılı hükmünde DİRENİLMESİNE, 

3. P. Er Metehan KARAEVREN hakkında Genelkurmay Askeri Mahkemesinin 
14.10.2008 gün ve 2008/23-384 Esas-Karar sayılı hükmü ile mahkumiyetine, CMK.nun 231’nci 
maddesinin 5278 sayılı Kanun ile değişik 5’inci fıkrası ve 6’ncı fıkraları uyarınca hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, kararın 25.11.2008 tarihinde kesinleştiği, 
hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın CMK.nun 231/8 nci 
maddesi uyarınca beş yıl denetim süresine tabi tutulduğu, Gaziantep 6'ncı Asliye Ceza 
Mahkemesinin 14.09.2012 tarihli 2011/300 Dosya, 2012/614 Karar ve 2011/6774 Cumhuriyet 
Savcılığı Esas numaralı hükmü ile 04.03.2011 tarihinde işlemiş olduğu kasti suçtan sanığın 
mahkumiyetine karar verildiği, iş bu hükmün 19.12.2012 tarihinde kesinleştiği, böylelikle sanığın 
beş yıllık denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlediği anlaşıldığından, sanık hakkındaki 
Mahkememizin 14.10.2008 gün ve 2008/23-384 Esas-Karar sayılı HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASINA 
ve bu hüküm uyarınca; 

4. “1. Sanık Metehan KARAEVREN'in 17.04.2005 - 26.05.2005 tarihleri arasında Firar 
suçunu işlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 66/1-a 
maddesi uyarınca takdiren BİR YIL SÜRE İLE HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 62’nci maddesi uyarınca cezasından takdiren 1/6 
oranında indirim yapılması sonucunda sanığın NETİCETEN ON AY SÜRE İLE HAPİS CEZASI 
İLE CEZALANDIRILMASINA, 

2. Sanık P.Er Metehan KARAEVREN'in 26.05.2005 - 20.01.2006 tarihleri arasında Firar 
suçunu işlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunun 66/1-a 
maddesi uyarınca takdiren BİR YIL SÜRE İLE HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edildiğinden 5237 
Sayılı Türk Ceza Kanununun 62’nci maddesi uyarınca sanığın cezasından takdiren 1/6 oranında 
indirim yapılarak SANIĞIN NETİCETEN ON AY SÜRE İLE HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

3. Sanığın 11.03.2008 - 13.03.2008 tarihleri arasında nezarette ve yolda, 12.03.2008-
03.07.2008 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 
63’üncü maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA 

Açıklanmasına karar verilen hükümde CMK.nun 231/11'inci maddesi gereği herhangi bir 
değişiklik yapılmasına YER OLMADIĞINA, 

Askeri Savcının talebine uygun ve temyizi kabil olmak üzere karar verildi. 
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Verilen bu karar Duruşma Hakimi Hâkim Yarbay Erhan ERMİŞOĞLU (1993-6), iddia 
makamında Askeri Savcı Dz. Hak. Yzb. Necmettin AKSOY (2004-0005) ve tutanakta tutanak 
katibi Sivil Memur Murat DALKIRAN (G-7884) oldukları halde SANIĞIN ve SANIK 
MÜDAFİİ Av. Alper ÇOLAK'ın YOKLUKLARINDA, 353 S.K.nun 254,196, 197, 205,209 ve 
212’nci maddeleri uyarınca hüküm yüzüne karşı verilen yönünden hükmün yüze karşı 
okunmasından, hüküm yokluğunda verilen yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta 
içerisinde askeri veya sivil adli makamlara, asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik 
komutanlığına veya askeri kurum amirliğine, tutuklular veya hükümlüler yönünden cezaevi ve 
tutukevi müdürlüklerine, yada bizzat Askeri Yargıtay'a sözlü veya yazılı müracaatla temyiz 
edebileceği, bugüne kadar bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle kendisine tebliğ 
edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca sözü geçen 
hüküm kendisine ilanen tebliğine ve Resmi Gazete’de ilan tarihinden 15 gün sonra tebligat 
yapılmış sayılacağına karar verildiği duyurulur. 

————— 
ESAS NO : 2013/549 
KARAR NO : 2013/234 
HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ: Emrah KARADAĞ, Mehmet ve Medine Oğlu 06.10.1989 

doğumlu, Adana/Karaisalı, Kırıklı Köyü nüfusuna kayıtlı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı 
Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken terhisli 1989/4 tertip J.Er. Türkiye 
Cumhuriyeti Kimlik Numarası: 20989020998 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Terhisli J.Er Emrah KARADAĞ hakkında Van 
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 10.05.2013 gün ve 2013/549 Esas, 
2013/234 Karar sayılı gerekçeli hükmüyle; 

Hükümlü J.Er Emrah KARADAĞ hakkında Askeri Mahkememizce 15.03.2011 tarih ve 
2011/380-87 E. K. sayılı karar ile verilen ve taraflarca süresinde temyiz edilmeyerek 05.04.2011 
tarihi itibariyle kesinleşen on ay hapis cezası hakkında, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum 
olmadığı ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varıldığından, C.M.K.’nun 5728 Sayılı 
Kanun ile değişik 231/5’inci maddesi uyarınca, sanık hakkında kurulan mahkumiyet 
HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

Hükümlünün C.M.K.’nun 5728 sayılı kanun ile değişik 231’inci maddesinin 8’inci fıkrası 
gereğince BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, bu süre 
içerisinde takdiren sanık hakkında herhangi bir denetimde serbestlik tedbirinin 
UYGULANMAMASINA, 

Hükümlünün karar tarihinden itibaren işleyecek beş yıllık denetim süresi içerisinde, 
kasten yeni bir suç işlemediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak 
DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ YÖNÜNDE DEĞERLENDİRME 
YAPILMASINA, eğer denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, sanık 
hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün AÇIKLANMASINA, 

Hükmedilen hapis cezasının ertelenmesine ve seçenek yaptırımlara çevrilmesine, 
C.M.K'nun 231/7’nci maddesi uyarınca YER OLMADIĞINA, talebe uygun itiraz yolu açık 
olmak üzere karar verilmiştir. 

Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Emrah KARADAĞ'ın bulunamayışı nedeniyle 
hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı karara ilişkin gerekçeli 
hüküm Sanık Emrah KARADAĞ'a tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29., 30. ve 31. 
maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık Emrah 
KARADAĞ'a tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 
içinde Sanık Emrah KARADAĞ tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1’inci maddesine göre itiraz 
başvurusu, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye 
Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 Sayılı Kanunun 197/3’üncü 
maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak 
katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, Şırnak 
23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinde incelenmek üzere itiraz 
edilebileceği Sanık Emrah KARADAĞ'a ilanen tebliğ olunur. 2181/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Türk Akreditasyon Kurumu ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar donanım ve yazılım 

kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 
şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 25.04.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 
sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, 1. Kısım Sistem Odası 
için ayrı, 2. Kısım Network Ağ Ürünleri için ayrı, 3. Kısım IP Telefon sistemi için ayrı, 4. Kısım 
Geçiş Kontrol ve Güvenlik Sistemi için ayrı, 5. Kısım Depolama Ünitesi için ayrı olmak üzere 
kısmi teklif verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 3224/1-1 
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YATIRIMCILARA DAVET 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 

İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait Derince Limanı, 39 yıl süreyle, “İşletme Hakkının Verilmesi” 
yöntemiyle özelleştirilecektir. 

 

Geçici Teminat Bedeli İhale Dokümanı Bedeli Son Teklif Verme Tarihi 
25.000.000,- (Yirmibeşmilyon) 

ABD Doları 
20.000,- (Yirmibin) 

TL 
28.05.2014 

 
1 - İhale, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile ihale, açık artırma 
suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2 - İhaleye katılabilmek için İhale Dokümanı bedelinin İdare’nin 
- Halkbank ANKARA Kamu Kurumsal Şubesinin TR250001200945200083000006 

numaralı, 
- T.C. Ziraat Bankası ANKARA Merkez Şubesinin TR400001001745387756615738 

numaralı, 
- Vakıfbank Merkez Şubesinin TR220001500158007287550667 numaralı  
hesaplarından birine yatırılması ve İhale Dokümanının İdarenin aşağıdaki adresinden 

elden teslim alınması zorunludur. 
3 - İhaleye Türk ve yabancı tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Ancak, 

1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara 
Suları Dahilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanunu ile ilgili diğer mevzuatın pilotaj ve 
römorkaj hizmetlerine ilişkin hükümleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

4 - Yatırım fonları, ancak Ortak Girişim Grubuna dâhil olarak ihaleye katılabilirler. Ortak 
Girişim Grubu sadece yatırım fonlarından oluşamaz. 

5 - Tekliflerin aşağıda belirtilen adrese son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden 
teslim edilmesi zorunludur.  

6 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp 
yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 
belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

7 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

T.C. BAŞBAKANLIK 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE 
Tel: 312/585 80 00,  Faks: 312/585 83 07 

www.oib.gov.tr 
 3260/1-1 
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YÜKSEK BASINÇ KAZAN BESLEME SUYU POMPASININ TEKNİK ŞARTNAME 
ESASLARINA GÖRE İMALİ, TESLİMİ VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
 TAVŞANLI - KÜTAHYA 
EÜAŞ Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürlüğü 3. Ünitesinde kullanılmak üzere 

1(bir) adet Yüksek Basınç Kazan Besleme Suyu Pompasının Teknik Şartname Esaslarına Göre 
İmali, Teslimi ve Montajı işi 

İhale Kayıt Numarası : 2014/43864 
1 - İdarenin 
a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Tavşanlı - Kütahya 
b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 - 0274 638 31 05  
c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı 
 : 1 (bir) adet Yüksek Basınç Kazan Besleme Suyu 

Pompası - Mal alımı 
b) Teslim yeri : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 
c) Teslim süresi : Temin edilecek pompanın İşletme Müdürlüğümüze 

firma tarafından getirilmesi, eski pompanın 
demontajı, yerine yeni pompanın montajı, çalışır 
vaziyette teslim edilme ve deneme işletme süresi, 
toplam en fazla 300 takvim günü olacak, firmalar 
işin süresini tekliflerinde mutlaka belirtecektir. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 
b) Tarihi ve saati : 14.05.2014, saat 15:00  
4 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 118,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 14.05.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 
İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 
istekliye aittir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 
günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 
9 - İhaleye katılacak firmalar Türk Lirası veya döviz bazında fiyat vereceklerdir. Teklif 

edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat 
verilecektir. 

10 - Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 
11 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 
12 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 
yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 
 3248/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 
Çorum Belediye Başkanlığından: 
İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Çorum Merkez Gülabibey 

Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesinde imar planının 18.J.II.A paftasında Küçük Sanayi Alanı işaretli 
olan, 2130 ada, 4 nolu 7.202,89 m² yüzölçümlü, 2130 ada, 5 nolu 6.989,47 m² yüzölçümlü, 2130 ada,  
7 nolu 2.151,00 m² yüzölçümlü, 2130 ada, 8 nolu 3.885,96 m² yüzölçümlü ve 4294 ada, 1 nolu 
9.464,32 m² yüzölçümlü parseller olmak üzere toplam 5 adet parseldeki 29.693,64 m² yüzölçümlü 
Sanayi Arsaları toplu olarak, hazırlanan şartnamesi dahilinde, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine 
istinaden Açık Teklif Artırma Usulü ile satılacaktır. 

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak-İstimlak 
Biriminden ücretsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir. 

İhale Tarihi ve Yeri: 28.04.2014 Pazartesi günü saat: 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası 
5. Kat, (Yeniyol Mahallesi. Gazi Caddesi No: 2 - ÇORUM) Meclis Salonunda yapılacaktır. 

Tahmini Bedeli: 2.375.491,20 TL - Geçici Teminatı: 71.264,73- TL 
İsteklilerde Aranan Belgeler: A - Kanuni ikametgah belgesi, B - Türkiye’de tebligat için 

adres gösterilmesi, C - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve 
Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 
makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair 
belge, D - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (A - B ve C)’deki esaslara göre temin edecekleri belge. E - Tüzel kişi olması halinde, tüzel 
kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. F - İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli 
adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli 
imza sirküleri vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler 
kabul edilmez.) G - Geçici teminatlarını vermeleri. H - İsteklilerin ortak girişimi olması halinde 
ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde 
kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile 
yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) I - İhaleye 
katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler 
Müdürlüğünden (Tahsilat Birimi) alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri.   
İ - İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz 
olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. J - Kuruluşunu tamamlamış, Küçük 
Sanayi Sitesi dükkanı yapmak üzere kurulmuş kooperatif olmak şarttır. 

İlan olunur. 3257/1-1 
—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKCILIKLA MUCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 45,24.-TL. ile en çok 1.939.596,06.-TL. arasında değişen; 
24/04/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00.-TL., en çok 
194.000,00.-TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, konteyner, muhtelif oto 
parçası, kimyevi madde, madeni yağ, muhtelif elektronik aksam, av fişeği v.s 47 grup eşya; açık 
artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze-KOCAELİ 
adresindeki ihale salonunda 25/04/2014 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 
eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 
www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı 
Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
alınabilir. 

İlan olunur. 3087/1-1 
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B 70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2014/40694 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

(tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 
1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı: 
60.000 Adet B70 beton travers 3 parti halinde Sultandağı İstasyonunda (Teknik 

Şartnameye göre) satın alınacaktır. 
1. PARTİ 20.000 ADET 
2. PARTİ 20.000 ADET 
3. PARTİ 20.000 ADET 
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına ihale gün ve saati olan 08/05/2014 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş 
olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 
Veznesinden KDV Dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 3119/1-1 
—— • —— 

TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 26 YBO MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA HASAR 
GÖRMÜŞ 250 ADET ALÜMİNOTERMİT KAYNAĞININ ELEKTRİK 
ARK KAYNAĞI İLE TAMİR EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
İhale Kayıt No : 2014/44029 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25 
c) Elektronik Posta Adresi : 
2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 26 YBO 

MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA HASAR GÖRMÜŞ 250 ADET ALÜMİNOTERMİT 
KAYNAĞININ ELEKTRİK ARK KAYNAĞI İLE TAMİR EDİLMESİ Yukarıda belirtilen 
alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 
ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 08/05/2014 günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00.-TL bedelle temin 
edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 3218/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI MUHTELİF TİPTE DİŞLİ VE PİM ALIMI YAPILACAKTIR 
SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Muhtelif Tipte Dişli ve Pim Alımı ve Teslimi İşi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü 

satın alınacaktır 
1 - İdarenin 
a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83-612 84 49 
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 
2 - İhale Konusu İşin: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Muhtelif Tipte Dişli ve Pim İmalatı (15047 Adet) 
b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 
c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 75 (Yetmişbeş) 

takvim günü içinde teslim edilecektir. 
d) Dos. No : OA SEAS 14/36        2014/40546 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 
Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 08.05.2014 Perşembe saat 15:00 
c) Teslim Yeri : SEAŞ Genel Müdürlüğü Ambarı. 
4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görüle bilir ve ¨ 50,00 Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 
masrafı hariç ¨ 50,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 
hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 
olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 
halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5 - Teklifler 08.05.2014 Perşembe günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve 
Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi 
düzenlenecektir. 

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir. 
8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 
8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 
9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre 
yapılacaktır. 2946/1-1 
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1 ADET DALGA BOYU DAĞILIMLI X-IŞINI FLORESANS SPEKTROMETRE 
(WD-XRF) SİSTEMİ (PRES CİHAZI, ÇENELİ KIRICI, BİLYALI ÖĞÜTÜCÜ, 

HASSAS TERAZİ, KÜL FIRIN) SATIN ALINACAKTIR 
Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
1 adet Dalga Boyu Dağılımlı X-Işını Floresans Spektrometre (Wd-Xrf) Sistemi(Pres 

Cihazı, Çeneli Kırıcı, Bilyalı Öğütücü, Hassas Terazi, Kül Fırın) alımı, 01.12.2003 tarihli 
2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20/a maddesine göre Pazarlık ihale usulüyle ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/42265 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü Merkez/AKSARAY 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 382 288 20 64     Fax: 0 382 288 21 16 
c) Elektronik posta adresi : - 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi : www.aksaray.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Dalga Boyu Dağılımlı X-Işını Floresans 

Spektrometre (Wd-Xrf) Sistemi (Pres Cihazı, 
Çeneli Kırıcı, Bilyalı Öğütücü, Hassas Terazi, Kül 
Fırın) 

b) Teslim yeri : ASÜ Mühendislik Fakültesi Kampüs Merkez/ 
AKSARAY 

c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 180 (Yüzseksen) 
takvim günüdür. 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : ASÜ Rektörlüğü Senato Toplantı Salonu AKSARAY 
b) Tarihi ve saati : 05/05/2014 Pazartesi günü Saat: 14.30 
4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı 
kanunun 3. Maddesindeki (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi,  

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,  
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.4.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ile Teknik Şartnameye cevapları 

ve açıklamaları içeren doküman; 
4.4.2.1. Teklif edilen ürüne ait tanıtıcı broşür, katalog ve Teknik şartnameye uygunluğu 

içeren belgeler verilecektir. 
4.4.2.2. Teklif veren firmalar, Sistemin bütün parçaları ile birlikte en az 2 yıl garantili 

olduğuna dair belgeyi ve garanti süresinin bitiminden itibaren de en az 10 yıl ücreti mukabilinde 
yedek parça temini ve servis hizmeti vereceklerine dair belgeyi sunacaklardır. 

4.4.2.3. Teknik şartnameye madde madde uygunluk açıklaması verilecektir. 
Yukarıda sayılan belgeler ihale dosyasında sunulacaktır. 
5 - Bu ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00-TL (Yüz Türk Lirası) 

karşılığı Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Merkez/ 
AKSARAY adresinden satın alınabilir.  

6.2. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması 
zorunludur. 

7 - İhale başvurusu zarfı 05/05/2014 Pazartesi günü Saat: 14.30 kadar Aksaray 
Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Merkez/AKSARAY 
adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 60 
(altmış) takvim günüdür. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
12 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 3110/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresinden: 

Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması Ön Seçim Şartnamesi 
1. YARIŞMA 
YARIŞMANIN AMACI 
“Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması” konulu tasarım gerçekleştirilirken 

ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek 
işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan 
proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik 
değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın 
sağlanması amaçlanmaktadır. 

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ 
Bu yarışma Çanakkale Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel 
Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği 
dahilinde ulusal, ön seçimli mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir. 

YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU 
Yarışmaya konu olan alan, Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, ilçe merkezi sınırları içindedir. 

313 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı olan taşınmazın mülkiyeti Hazineye ait olup Milli Eğitim 
Bakanlığı’na tahsis edilmiştir. 

Yarışmanın konusu bu alanda yer alacak Anadolu Öğretmen Lisesi ve Endüstri Meslek 
Lisesi ile bu okullara hizmet edecek bir pansiyonun ve hem okullara hem de Gökçeada’ya hizmet 
edecek sosyal ve kültürel tesislerin tasarlanmasıdır. 

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Yarışmayı Açan Kurum : Çanakkale Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Yarışma Raportörlüğü : Çanakkale İl Özel İdaresi Cevat Paşa Mah. Kayserili Ahmet 

Paşa Cad. No: 26 Çanakkale 
Telefon : (0286) 2181055 / (0286) 2200022 / Dâhili:5221/5224 
Faks : (0286) 2181053 
E-posta : gokceadayarismasi@ilozelidaresi.org 
AÇIKLAMA 
Gökçeada’da yer alan Anadolu Öğretmen Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi 1960’lı 

yıllarda eğitime başlamış, zaman içinde yerleşime eklenen diğer yapılarla günümüze kadar eğitim 
sürdürülmüştür. Mevcut yapılarda yapılan etütlerde deprem güvenliğinin sağlanamadığının 
görülmesi üzerine yıkım kararı alınmış, binalar boşaltılmıştır. 

Şu an 672 öğrenci Gökçeada’da inşa edilmiş geçici prefabrike yapılar ile çevre ilçelerde 
eğitimlerine devam etmektedirler. 

Bu bağlamda, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü söz konusu alanda yeniden 
planlanacak Anadolu Öğretmen Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi yapıları ve ekleri ile ada 
halkıyla etkileşim halinde, ortak kullanımlara da açık bir lise kampüsünü hayata geçirmeyi 
istemektedir. 

Yarışma programıyla Anadolu Öğretmen Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi gibi 2 farklı 
eğitim kurumunun birlikte ortak bir eğitim ortamını yaşatacak şekilde kurgulanması 
hedeflenmektedir. Bu iki eğitim kurumunun ortak kullanabileceği alanları paylaşmaları hem 
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öğrencilerin etkileşimini arttıracak hem de işletme ve yatırım maliyetlerini düşürecektir. Bu 
birlikte olma hali ayrıca kampüsle ada halkının birlikte kullanılacağı sosyal alanlarla güçlendirilen 
bir yerleşim olarak kurgulanacaktır. 

Gökçeada’da söz konusu eğitim tesislerinde eğitim görecek öğrencilerin bir bölümü ada 
dışından gelmektedir. Bu sebeple yatılı eğitim görecek öğrenciler için okul alanı; eğitim 
zamanları dışında hayatlarının önemli bir bölümünün geçtiği kapalı, açık ve yarı açık alanları da 
tariflemektedir. 

Gökçeada gibi küçük ölçekli, kaynakları sınırlı ve zorlu koşullarda bir ada yerleşimi için 
çoklu kullanımlar önem kazanmaktadır. MEB’nın “Hayat Boyu Öğrenme” düşüncesine paralel 
olarak eğitim kurumlarının kent hayatının içine entegre olması ve eğitim tesislerinin olanaklarının 
Ada’yla paylaşılması fikirleri yarışmanın temel hareket noktalarından birini oluşturuyor. 

Kütüphane, çok amaçlı salon, spor merkezi gibi sosyal alanlar ile açık alanlar, park, 
peyzaj ve spor alanlarının kullanımı ada ve okul tarafından ortak kullanılan bir kesişim alanı 
olmalı, ada halkı ile paylaşılması hedeflenmelidir. Bu ortak kullanım modeli, kamunun ürettiği 
değerlerin verimli kullanılması açısından yarışmanın temel motivasyonlarından birisini oluşturur. 

Bu amaç doğrultusunda idare mevcut eğitim koşullarının yetersizliğini bir an önce 
gidermek, yapılacak eğitim tesisi ile ada hayatına katkı sunmak için söz konusu projeleri hayata 
geçirmek konusunda istekli ve kararlıdır. 

Bahsi geçen tasarımlara ilişkin özet tablo: 
 

Adı Açıklama 
Anadolu Öğretmen Lisesi 24 derslikli. 
Endüstri Meslek Lisesi 16 derslik ve 3 atölye. 
Pansiyon 200 kişi kapasiteli. 
Spor Merkezi Kapalı spor salonu ve kapalı yüzme havuzu. 
Sosyal ve Kültürel Tesisler 300 kişi kapasiteli konferans salonu ve kütüphane. 
Açık Alan Düzenlemeleri Yaklaşık 100 dönümlük okul bahçesinin düzenlenmesi. 

 
YARIŞMA TAKVİMİ 
* Ön Seçim Şartnamesini İlanı : 17 Nisan 2014 
* Ön Seçime Son Başvuru için son Tarih : 12 Mayıs 2014 
* Ön Seçim Sonuçları ve Yarışmanın İlanı : 15 Mayıs 2014 
* Soru Sormak için Son Gün : 31 Mayıs 2014 
* Cevapların İlanı : 3 Haziran 2014 
* Projelerin Son Teslim Tarihi : 14 Temmuz 2014 
* Postayla Gönderim için Son Tarih : 16 Temmuz 2014 
* Jüri Çalışması Başlangıcı : 16 Temmuz 2014 
* Kolokyum ve Ödül Töreni : 19 Temmuz 2014 
 
JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ 
 
Danışman Jüri Üyeleri 
* Ahmet ÇINAR, Çanakkale Valisi 
* Ayhan GİDER, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 
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* Muhittin GÜREL, Gökçeada Kaymakamı 
* Şaban KARATAŞ Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü 
* Ömer YILMAZ, Mimar 
 
Asli Jüri Üyeleri 
* Ömer Selçuk BAZ, Mimar 
* Doğu KAPTAN, Mimar 
* Dürrin Süer KILIÇ, Mimar (Jüri Başkanı) 
* Sevil URAL, Mimar 
* İsmail MORKOÇ, İnşaat Mühendisi 
 
Yedek Jüri Üyeleri 
* Serap ÖBEKCİ, Mimar 
* Emel SEL, Mimar 
* Onur Okhan GÜLEÇ, İnşaat mühendisi 
 
Raportörler 
* Aylin İNCE, Mimar 
* Özgür ŞAHİN, Elektrik Mühendisi 
SON BAŞVURU TARİHİ 
Ön seçim için başvurular posta veya kargo yoluyla en geç yarışma takviminde belirtilen 

“Ön Seçim Son Başvuru Tarihi”nde saat 17:00’a kadar İdarenin adresine ulaşmış olmalıdır. Elden 
teslim kabul edilmeyecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Yarışmayı Açan 
İdare sorumlu değildir. 

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ 
* 1. Ödül : 35.000 TL 
* 2. Ödül : 25.000 TL 
* 3. Ödül : 15.000 TL 
* Mansiyonlar : 5.000 TL (15 adet) 
Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki ödüller Yarışmayı Açan İdare 

tarafından, en geç yarışma sonucunun yayınlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya 
yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden net olarak 
ödenecektir. 

Ön seçime katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip 
olarak katılanların, Yarışmayı Açan İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, 
ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların 
her biri Çanakkale Valiliği’ne karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. 

2. ÖN SEÇİM KOŞULLARI 
ÖN SEÇİME KATILACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR 
* İlgili Meslek Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalı durumunda olmamak. 
* Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak. 
* Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1.dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. 
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* Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak. 
* Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak. 
* Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak 

katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.) 
* Yarışmaya kayıt yaptırarak şartname bedelini, belirtilen banka hesabına ödemek. 
* Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. 
* Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak. 
Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri 

yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi 
oldukları meslek odalarına bildirilir. 

ŞARTNAME BEDELİ’NİN ÖDENECEĞİ BANKA BİLGİLERİ 
Çanakkale İl Özel İdaresi, Ziraat Bankası Kordon Şubesi TR440001000813121575925002 

numaralı hesaba 50 TL olan şartname tutarının yatırılması ve alındı makbuzunun yarışmanın 
eposta adresine yarışmacı ismi (ekip başı) ve iletişim bilgileri ile birlikte gönderilmesi gereklidir. 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
Jüri açıklama kısmında özet olarak tanımlanan bu kapsamlı tasarım problemini çözmeleri 

için farklı iş deneyimleri ve hassasiyetleri olan, tanımlanan problem için “yer” ile bağlantılı 
yaratıcı ve özgün fikirler üretebilecek, kamu yararı konusuna mimari heyecanla bakacak ve/veya 
profesyonel mimarlık ölçeğinde meslek pratiği yürüten, tanımlanan tasarım problemini 
çözümlerken, mimarlık ortamına teşvik edici katkı sunabilecek, 18 tasarımcı ekibi seçecektir. 

Bu seçim aşağıda yer alan kıstaslara göre yapılacaktır: 
* Benzer ölçekli tasarımlar (uygulama ya da fikir projesi) üretmiş olmak. 
* Yarışmalarda ödül almış olmak. 
* Benzer işlev veya ölçeklerde yapı üretmiş olmak. 
Ön seçime başvuracak yarışmacıların yukarıdaki koşullardan bir ya da birden çoğunu 

sağlaması gözetilecektir. 
3. ÖN SEÇİME KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER 
KİMLİK DOSYASI 
* Mimarlar Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge eklenmelidir. (Ekip olarak katılım 

olması halinde ekip ortaklarının tamamı kayıtlı olduğuna dair belgeyi sunacaktır.) 
* Yarışmaya katılan ekipteki her üye liste olarak ibraz edilmelidir. 
* Şartnamenin ekinde verilen “Doğruluk Beyanı”nın imzalı kopyası kimlik dosyasının 

içerisine eklenecektir. 
* Ekip içerisinde farklı mesleklerden profesyonellerin yer alması jüri tarafından 

desteklenmektedir. Ekip olarak katılım halinde, ekip temsilcisinin mimar olma zorunluluğu 
bulunmaktadır. 

PORTFOLYO (A3 kitapçık) 
* En fazla 5 referans projenin yer alacağı portfolyonun kapak sayfasında Yarışmanın adı, 

“Ön Seçim Dosyası” ibaresi ve ekip üyelerinin adı-soyadı yer alacaktır. 
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* Her projenin ilk sayfasında proje künyesi (projenin adı, projenin yeri/konumu, proje 
yılı/durumu, tasarımın içeriği, fonksiyonları, işveren adını içerecektir) yer alacaktır. 

* Basılı 1 kopya yazışma adresine ulaşmış olmalıdır. Kargodan kaynaklanan 
gecikmelerden İdare sorumlu değildir. 

* Jüri, her bir referans projede aşağıdaki bilgilerin yer almasını beklemektedir: 
 o Projenin adı 
 o Projenin yeri/konumu 
 o Proje yılı/Durumu 
 o Tasarımın içeriği 
 o Fonksiyonları 
 o İşveren adı 
NİYET MEKTUBU 
Yarışmacılar, yarışmaya neden katılmak istediklerini anlatan bir metin hazırlamalıdır. (En 

fazla 250 kelime) 
ÖN SEÇİM ŞARTNAMESİ ÖDEME BELGESİ 
Ön seçime başvuru yapabilmek için gereken ücretin yatırıldığına ilişkin makbuz. 
DİJİTAL OLARAK TESLİM EDİLECEK BELGELER 
Ön seçime katılacaklardan istenen belgelerde yer alan “Portfolyo” (pdf formatında) ve 

“Niyet Mektubu” ayrıca taşınabilir bellek (USB) ortamında teslim edilecektir. 
Portfolyolar 50 MB’ı geçemez. 
4. BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANANA UYGULAMA PROJESİNİN YAPIMI İŞİNİN 

NASIL VERİLECEĞİ 
İdare, mimarlık ve mühendislik proje ve mesleki kontrollük hizmetlerini bu şartname ve 

ekleri hükümlerine göre yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibine, 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’nun 22. maddesi (b) bendi esasları gereğince doğrudan temin usulüne göre yaptıracaktır. 

Mimarlık ve mühendislik projeleri fiyatlarının hesaplanmasında aşağıdaki yapı sınıfları 
dikkate alınacaktır: 

* Tüm Yapılar: IV-B 
* Otopark: III-A 
* Açık Alan Düzenlemesi: I-A 
Proje ücretleri hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri 

Şartnamesi’ne göre yapılır. Proje ücretinin hesabında sözleşme yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri 
ve birinci ödülü kazanan projenin inşaat alanı hesaba esas alınır. 

Mesleki kontrollük hizmeti ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve 
Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi esaslarına göre bu şartnamede belirtilen Mimarlık ve 
Mühendislik Hizmetleri yapı sınıfları üzerinden hesaplanacaktır. 

Gerekli görülmesi haline jüri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım 
Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin 31. 
Maddesi uyarınca, yarışmanın sonucunda 1. Ödül’ü kazanan proje için tavsiyelerde bulunabilir ve 
ardından bu projenin müellifi ile görüşme yapmak isteyebilir. 

5. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ ve YERİ 
Yarışmayı düzenleyen idare ile yarışmacılar arasında doğan anlaşmazlıklar jüri 

hakemliğinde, bu şekilde sonuç alınamazsa Çanakkale Mahkemeleri’nde çözülecektir. 
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Ek 1: Doğruluk Beyanı 

 

 

 

 

Gökçeada Lise Kampüsü Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması’na sunduğum bilgi ve 

belgelerin bana/ ekibime ait olduğunu ve bu belgelerin doğruluğunu beyan ederim. 

 

 

 

 

Adı Soyadı 

İmza  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3230/1-1 
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Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/144614 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı/Orta Öğretim Genel müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Bursa Teknik Üniversitesi İdari ve 
Mali İşler Daire Başkanlığı 

İl/İlçe Bursa/Yıldırım 

Adresi 
152 Evler Mahallesi Eğitim 
Caddesi 1. Damla Sok. No: 2/10 

Tel-Faks 0 224 314 16 26 / 0 224 314 17 25 

Posta Kodu 16330 E-Mail meral.koc@btu.edu.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Art Laborteknik Limited Şirketi  

Adresi 
Mustafa Kemal Mh. 2127. Sk. 
Cepa Arkası No: 14/4 
Çankaya/Ankara 

 

T.C. Kimlik No.   
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

0850055387  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 136670  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3250/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
KURUL KARARI 

Karar No: 4935-17 Karar Tarihi: 27/03/2014 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/03/2014 tarihli toplantısında; Organize Sanayi 

Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetine İlişkin Lisans Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 6 ncı ve 7 nci 
maddeleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi çerçevesinde; 

1) 18/10/2012 tarihli ve 4085-2 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen “OSB Dağıtım ve 
OSB Üretim Lisans Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”nin yürürlükten 
kaldırılmasına, 

2) OSB üretim önlisans ve lisans başvurularında sunulması gereken teminat mektubu 
tutarlarının Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında uygulanmasına, 

3) Ek-1 de yer alan “OSB Üretim Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurularda 
Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”nin kabul edilmesine, 

4) Ek-2 de yer alan “OSB Dağıtım Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurularda Sunulması 
Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”nin kabul edilmesine, 

karar verilmiştir. 
 
EKLER: 
EK-1  OSB Üretim Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurularda Sunulması 

Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi 
EK-2 OSB Dağıtım Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve 

Belgeler Listesi 
 

EK-1 
OSB ÜRETİM ÖNLİSANS VE LİSANS İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BAŞVURULARDA 

SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ 
A. OSB ÜRETİM ÖNLİSANS BAŞVURUSUNDA SUNULMASI GEREKEN 

BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ 
1) Önlisans Başvuru Dilekçesi (Ek-1) 
(Ek-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanıp imzalanır. Yetkinin müştereken verilmesi 

halinde, müştereken yetki verilen kişilerin her biri tarafından imzalanır.) 
2) Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri”nin aslı veya 

noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi, 
3) OSB kuruluş protokolü veya ana sözleşmesinin aslı veya noter onaylı sureti veya aslı 

ile birlikte sunulacak fotokopisi, 
4) Üretim Tesisine İlişkin: 
a) Bilgi Formu [5 nüsha - Ek-2 (a, b, c, d, e)] (*) 
(Üretim tesisi türüne göre; Ek-2 (a, b, c, d, e)’de verilen örnek formlara uygun olarak 

doldurulur.) 
b) Üretim Tesisinin Yerini Gösteren 1/25.000 Ölçekli Harita (2 nüsha) (*) 
(Üretim tesisinin kurulacağı yer, sınırlarını belirleyen köşe koordinatlarını da içerecek 

şekilde harita üzerinde işaretlenerek belirtilir. Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri için santral 
sahasının, türbinlerin ve şalt merkezinin UTM koordinatları 1/25.000 ölçekli orijinal boyutlu ve 
renkli basılı harita paftası üzerine işlenmiş olacaktır. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisinin 
kurulacağı yer, sınırlarını belirleyen köşe koordinatlarını da içerecek şekilde harita üzerinde 
işaretlenerek belirtilir. Santral sahası alanı köşe noktaları ile numaraları, santral sahası alanı sınırı 
ile öngörülen idari bina, aksam, şalt tesisi ve üretim tesisine ait yardımcı ünitelere ait yerler harita 
üzerinde işaretlenerek belirtilir.) 
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c) Üretim Tesisinin Yerleşim Yeri Projesi (2 nüsha) (*) 
(Mevcut mülkiyet durumunun (dağılımının) gösterildiği 1/5.000 ölçekli kadastral pafta 

üzerinde, üretim tesisine ait tüm tesislerin yerleşim yerleri ve sınırları çizilerek gösterilecektir. 
Ayrıca bu paftada, tesis yerine ilişkin il-ilçe-köy-mahalle-ada-parsel bilgileri de yer alır. Kadastral 
paftanın lejantında, üretim tesisi yerinin halihazırdaki imar durumuna (orman, mera, tarım arazisi, 
sanayi, mesken v.s) ve arazinin mülkiyet dağılımına (miktar ve oranları da belirtilerek – kamu-
şahıs-vakıf-v.s) ilişkin bilgiler de yer alır.) 

ç) Tek Hat Şeması (5 nüsha). 
(Üretim tesisinin bağlanacağı/bağlı olduğu bağlantı noktasını ve gerilim seviyesini 

gösteren tek hat şeması, ilgili dağıtım ve/veya iletim hatları ile dağıtım merkezi ve/veya trafo 
merkezini içerecek şekilde hazırlanır.) 

d) ÇED Yönetmeliği Ek 5’de belirtilen duyarlı yöreler kapsamında olup olmadığına 
ilişkin beyan.(Başvuruda bulunulan üretim tesisi alanının söz konusu duyarlı yöreler kapsamında 
olması halinde, hangi duyarlı alanların içinde bulunduğunun açıkça ve tek tek belirtilmesi ile 
duyarlı alana ilişkin ilgili mevzuatın başvuru kapsamındaki üretim tesisinin yapılmasına engel 
teşkil edip etmediği hususunun açıklanması gerekmektedir.) 

e) İlgili kurumdan alınmış olan ve yerleşim yerinin mevcut imar durumunu gösteren belge 
ile imar tadilatının gerekmesi halinde tadilatın yapılmasının önünde herhangi bir mevzuat engeli 
olup olmadığı hakkında şirket beyanı. 

f) Proje geliştirilen arazinin, proje santral sahasının; 
• Mutlak tarım arazilerini, 
• Özel ürün arazilerini, 
• Dikili tarım arazilerini, 
• Sulu tarım arazilerini, 
• Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları, 
kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın 

İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak belgenin aslı veya noter onaylı sureti veya söz konusu belgenin 
aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi. 

(Belgenin/belgelerin içeriğinde, söz konusu belgenin/belgelerin, başvuru yapılan proje 
santral sahasının tamamını kapsadığının net bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.) 

5) Üretim tesisinde yerli doğal kaynak kullanılması halinde (kaynağın türüne göre); 
a) Devlet Su İşleri (DSİ) ile yapılmış Su Kullanım Hakkı Anlaşması’nın veya Su 

Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayabilmeye hak kazanıldığına ilişkin belgenin aslı veya anlaşma 
ya da belgenin DSİ tarafından aslına uygunluğu tasdiklenmiş bir örneği veya Anlaşma ya da 
belgenin aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi, 

b) Yurt içinde çıkan linyit, taş kömürü, asfaltit, bitümlü şist gibi yerli kömür ile jeotermal 
kaynakların kullanım haklarına ilişkin olarak; enerji kaynağının kullanım hakkı ya da diğer ayni 
haklarının tesis edilmiş olduğunun veya bu hakların tesis edileceğinin yetkili gerçek veya tüzel 
kişilerce taahhüt edilmiş olduğuna ilişkin belgenin aslı ya da noter onaylı sureti veya söz konusu 
belgenin aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi veya kaynak kullanım hakkına ilişkin anlaşmanın 
tarafı kurum tarafından aslına uygunluğu tasdiklenmiş bir örneği ya da noter onaylı sureti, 

c) Yurt içinde çıkan linyit, taş kömürü, asfaltit ve bitümlü şiste dayalı önlisans 
başvurularında rezerv miktarı, ilgili kaynağın analiz değeri, birim elektrik üretimi için gerekli 
kaynak miktarı ve önlisansa konu tesis verimi dikkate alınarak kaynağa dayalı tesisin ömrüne 
ilişkin hesaplama ve ilgili bilgi ve belgeler, 

ç) Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı kaynaklar açısından; üretim tesisinin kurulacağı 
sahanın başvuruda bulunacak tüzel kişinin mülkiyetine konu olması halinde, sahanın mülkiyet 
hakkına sahip olunduğuna ilişkin belge, 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975 

 

6) Banka Teminat Mektubu (Ek-3), (Banka teminat mektubunun ilgili banka şubesi 
tarafından düzenlendiğine ve imza sahiplerinin söz konusu banka teminat mektubunu 
düzenlemeye yetkili olduklarına ilişkin teyit yazısı ve anılan mektup ve yazıyı imzalayan 
personelin imza sirkülerinin, banka teminat mektubu ile birlikte sunulması gerekmektedir.) 

7) OSB üretim önlisans başvurusunda bulunulan yıl itibariyle geçerli önlisans alma 
bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge. 

(*) (a) bendi çerçevesinde hazırlanan dosyalar word ve excel dosyaları olarak, (b) ve (c) 
bentlerinde istenen haritalar ise resim dosyası (jpeg) olarak elektronik ortama kopyalanarak da 
verilecektir (2 adet). 

 
AÇIKLAMALAR: 
1) A) Hidrolik kaynağa dayalı OSB üretim önlisans başvurularında listenin 1, 2, 3, 4/a, 

4/b, 4/c, 4/ç, 4/d, 4/e, 5/a, 6,7 numaralarında belirtilen belgelerin, 
1. Rüzgar enerjisine dayalı OSB üretim önlisans başvurularında listenin 

1,2,3,4/a,4/b,4/c,4/ç,4/d, 4/e, ,5/ç, 6, 7 numaralarında belirtilen belgelerin, 
2. Güneş enerjisine dayalı OSB üretim önlisans başvurularında listenin 

1,2,3,4/a,4/b,4/c,4/ç,4/d, 4/e,4/f ,5/ç, 6, 7 numaralarında belirtilen belgelerin, 
3. Termik üretim tesislerine ilişkin OSB üretim önlisans başvurularında listenin 

1,2,3,4/a,4/b,4/c,4/ç,4/d,4/e,4/f,5/b,5/c,6,7 numaralarında belirtilen belgelerin, 
4. Jeotermal enerjiye dayalı önlisans başvurularında listenin 1,2,3,4/a,4/b,4/c,4/ç,4/d, 4/e, 

4/f, 5/b,6,7,8,9,10,11,12 numaralarında belirtilen belgelerin, 
5. Diğer kaynaklara dayalı önlisans başvurularında ise listenin 1,2,3,4/a,4/b,4/c,4/ç,4/d, 

4/e, 4/f,6,7 numaralarında belirtilen belgelerin, 
Kuruma sunulması gerekmektedir. 
2) OSB üretim önlisans alma bedelleri, her yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

Kararıyla belirlenerek Resmi Gazete’de ilan edilmektedir. Ayrıca söz konusu Kurul Kararına 
Kurum internet sayfasından da ulaşılabilir. 

3) Teminat mektubu tutarının nasıl hesaplanacağı Enerji Piyasası Düzenleme Kurul 
Kararıyla belirlenerek ilan edilmektedir. Ayrıca söz konusu Kurul Kararına Kurum internet 
sayfasında da ulaşılabilir. 

4) Kuruma yapılacak önlisans başvurularında; başvuru dosyasındaki tüm belgeler, 
“A.OSB Üretim Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”ndeki 
sıraya uygun olarak dosyalanır. 

5) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen belgelerin asılları ile noter onaylı 
belgeler haricindeki tüm belgeler, lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilik kaşesi üzerine, tüzel 
kişiliği temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahıslarca isim belirtilmek suretiyle, imzalanmış şekilde 
sunulur. 

6) OSB üretim önlisans başvuru dosyasına konacak belgeler, (aksi belirtilmemiş ise) bir 
nüsha olarak düzenlenir ve tek bir başvuru dosyası sunulur. Aynı anda birden fazla OSB üretim 
önlisans başvurusunda bulunulması halinde, başvuru kapsamında talep edilen bilgi ve belgelerden 
aslı veya noter tasdikli suretleri, diğer başvuru dosyalarında bu durumun açıkça belirtilmesi 
kaydıyla, OSB üretim önlisans başvuru dosyalarından birine konulabilir. Diğer OSB üretim 
önlisans başvuru dosyaları; bu belgelerin aslına uygunluğu OSB üretim önlisans başvurusunda 
bulunan tüzel kişilik kaşesi üzerine, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahıslarca isim 
belirtilmek suretiyle, imzalanmış fotokopiler ile düzenlenebilir. OSB üretim önlisans 
başvurusunda bulunan tüzel kişinin, daha önce Kuruma verilmiş bir OSB üretim önlisans başvuru 
dosyasının bulunması, tüzel kişiyi gerekli belgeleri öngörülen biçimde vermekten muaf kılmaz. 

7) Banka teminat mektubunun, içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmadan sadece ilgili 
bölümler doldurulmak suretiyle Kuruma sunulması gerekmektedir. 

8) İhtiyaç duyulması halinde; Kurum tarafından bu listede belirtilenler dışında her türlü 
ilave bilgi ve belge istenebilir. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
KURUL KARARI 

Karar No: 4935-18 Karar Tarihi: 27/03/2014 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/03/2014 tarihli toplantısında;  
- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi 

çerçevesinde, bir üretim şirketinin; tedarik etmekle yükümlendiği elektrik enerjisini veya 
kapasitesini teminen; ikili anlaşmalarla, gün öncesi piyasasından, gün içi piyasasından veya 
dengeleme güç piyasasından satın alabileceği toplam miktarın, lisansına veya lisanslarına 
dercedilen yıllık elektrik enerjisi üretim miktarları toplamını geçmemesine, 

-21/11/2013 tarihli ve 4709-3 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına, 
karar verilmiştir. 3227/1-1 

—— • —— 
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden: 
Enstitümüzde açık bulunan 2. derecedeki doçent kadrosuna “Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Siyasal Hayat ve Kurumlar Bilim Dalı” alanında 1 adet 
doçent alınacaktır. 

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel koşulları taşıyan ve 
“Doçent” unvanını almış olan isteklilerin; başvuru dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, 
nüfus cüzdan sureti, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 
(dört) adet dosyayı ekleyerek (Milliyetçilik ve Ulus Devlet konularında araştırma, yayın ve 
benzeri çalışmaları olan adaylar tercih sebebidir) ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel 
Müdürlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Duyurulur. 
ADRES  
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 
85 Nolu Cad.  No: 8 Yücetepe/ANKARA 
Tel: Santral 231 73 60 / 1403-1404 3225/1-1 —— • —— 
Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Yuva Mahallesi tp. 1925-1935 nolu parseller arası 1/1000 ölçekli plan değişikliği 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 3226/1-1 —— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 687590 YİBF nolu 

(A Blok) yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 
sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin 24.10.2013 tarihli ve 
28801 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Salih BERBER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 4457, Oda Sicil No: 32920) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin   
1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, 08.04.2014 tarihli ve 2980 
sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3213/1-1 
—— • —— 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 
MARDİN KIZILTEPE OVASI YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI 

1 - Ekli haritada sınırları belirtilen saha, Mardin Kızıltepe Ovası Yeraltısuyu İşletme 
Sahası olarak tespit edilmiştir. 

2 - Ekli haritada sınırları belirtilen Mardin Kızıltepe Ovası yeraltısuyu emniyetli işletme 
rezervi 205,5 hm3/yıldır. 

3 - Sınırları belirtilen Mardin Kızıltepe Ovasında 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki 
Kanun'un 8. Maddesi ile Yeraltısuları Tüzüğünün 4. maddesi gereğince 10 metreden derin 
açılacak her türlü kuyu, galeri, tünel vb. kazılar için belge alınması mecburidir. 

4 - 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun'a göre açılan her türlü kuyu, galeri, tünel vb. 
kazılara yapılan tahsisler emniyetli işletme rezervine eriştiğinde, ekli haritada belirtilen sahada bu 
kanunun 8. maddesi kapsamındaki her derinlik ve çapta, kuyu, tünel, galeri veya her türlü 
yeraltısuyuna ilişkin su alma yapısının inşaası yasaklanacaktır. 

5 - Mardin Kızıltepe Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası İlanının yürürlüğe girmesinden 
sonra 18.11.1967 tarih ve 12754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mardin 
Kızıltepe Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası İlanı" yürürlükten kalkar. 

6 - Bu Yeraltısuyu İşletme Sahası İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Onay'ını ve 
Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girer. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
 

KARAR 
 

Toplantı No. ve Tarihi: 74 - 20.02.2014 Toplantı Yeri 
Karar No. ve Tarihi : 968 - 20.02.2014 KAYSERİ 
Kayseri ili, Develi ilçesi, Ayşepınar Köyü, Killik Sırtı Mevkii’nde bulunan, tapunun 614, 

615, 616,617,618,621,626,630,631,632,634,636,643,766,777 ve 4135 no.lu parsellerinde yer alan 
Killik Sırtı Nekropolü’nün 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle, 
kararımız eki 1/6000 ve 1/25000 ölçekli haritalar üzerinde işaretlenen şekliyle I. derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescil edilmesine; tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve 
Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından 
yapılmasına; söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 
sayılı ilke kararı doğrultusunda; 

I.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI OLARAK TESCİL EDİLENKİLLİK SIRTI 
NEKROPOLÜ’NÜN GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI 

• Bu alanlar, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanları 
olup bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine; 
• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına; 
• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün görüşüyle konunun Koruma Kurulunda değerlendirilmesine; 
• Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerinin 

devam edebileceğine; 
• Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına; 
• Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğin 
• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine; 
• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla 

birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine; şeklinde belirlenmesi gerektiğine; söz 
konusu alanda tehlike arz eden kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü denetiminde 
kapatılmasına; Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1.derece 
arkeolojik sit alanlarına yönelik ç maddesinde ifade edilen “taş, toprak, kum vb. alınmamasına, 
kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı 
vb malzeme dökülmemesi” hükmü gereği çalışma yapılmak istenen alanın bir kısmının 1. Derece 
arkeolojik sit alanında kalması nedeniyle M kum-çakıl ocağının açılması talebinin, 4135 no.lu 
parselin ifrazının yapılmasından sonra yeniden değerlendirilebileceğine karar verildi karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı no ve tarih : 70 - 23.01.2014 Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 911 -23.01.2014 KAYSERİ 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Subaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun 152 

ada 45,48,49 ve 50 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlarda bulunan, kararımız eki sit fişi 

üzerindeki harita örneği üzerinde sınırları koordinatlı olarak işaretli Gaziler Mezarlığının 2863 

sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin 

Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve 

söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının 

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

kararı doğrultusunda; KAYSERİ İLİ, MELİKGAZİ İLÇESİ, SUBAŞI MAHALLESİ, GAZİLER 

MEZARLIĞI GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI: 

• Bu alan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı olup bu 

alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine; 

• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına; 

• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

Müze Müdürlüğünün görüşüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilmesine; 

• Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yapılamayacağına; 

• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesi; 

• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla 

birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği; 

Şeklinde belirlenmesine ve ilgili kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı 

hazırlanması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı No. Ve Tarihi: 77 - 25.03.2014 Toplantı Yeri 

Karar No. Ve Tarihi : 1004 - 25.03.2014 KAYSERİ 

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Yuvalı Köyü, Çiftegöz Mevkii’nde, tapunun 134 ada, 291 

no.lu parselinde yer alan ve kararımız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli haritalarda sınırları 

belirlenen Çiftegöz Tümülüsü’nün 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 

I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; tümülüsteki mevcut kaçak kazı çukurlarının 

Cumhuriyet Başsavcılığınca uygun görülmesi halinde Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde 

kapatılabileceğine; tümülüste daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik 

önlemlerinin Kaymakamlıkça alınarak, söz konusu alanın belli aralıklarla kontrol edilmesinin 

sağlanmasına; söz konusu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

koşullarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
 

KARAR 
 

Toplantı no ve tarih : 75 -21.02.2014 Toplantı Yeri 
Karar no ve tarih : 973 -21.02.2014 KAYSERİ 
Yozgat ili, Merkez ilçesi, Tekkeyenicesi Köyünde bulunan, tapunun İ33-C-10-C pafta, 

1630, 1632, 1590 ve 1591 numaralı parselleri üzerinde yer alan ve kararımız eki Sit Fişi 
üzerindeki 1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde koordinatlı olarak işaretli, Yenicederesi 
Yerleşiminin 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve 
Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem 
yapılmasına ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün 
ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda; 

YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKEYENİCESİ KÖYÜ; YENİCEDERESİ 
YERLEŞİMİ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI: 

• Bu alan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı olup bu 
alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 
• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, 
• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

Müze Müdürlüğünün görüşüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilmesine, 
• Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yapılamayacağına; 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, 
• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesi; 
• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla 

birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği; 
Şeklinde belirlenmesine ve ilgili Kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı 

Hazırlanması gerektiğine; 
Ayrıca sınırlarının bir kısmı Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı güzergâhında kaldığı 

ifade edilen bu alanda yapılacak çalışmaların mevcut arkeolojik varlıkların korunması sağlayacak 
ve sit alanlarının mahiyetine zarar vermeyecek şekilde, belirlenen sit alanı sınırları dışında 
yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca bulunmadığına; sit alanının yakınından 
geçecek olan hat inşaat çalışmasının ilgili Müze Müdürlüğü Uzmanları denetiminde yapılması ve 
koridor dâhilinde yapılacak olası hafriyat çalışmaları sırasında herhangi bir kültür varlığına 
rastlanması durumunda 2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın 
Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirilmesi” 
gerektiğine karar verildi. 
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Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
 

KARAR 
 

Toplantı no ve tarih : 75 -21.02.2014 Toplantı Yeri 
Karar no ve tarih : 972 -21.02.2014 KAYSERİ 
Yozgat ili, Merkez ilçesi, Çalılı Köyünde bulunan, tapunun İ33-C-09-D pafta, 129 ada, 

63,64,65,66,67,68,69, 70, 125 ve 126 numaralı parselleri üzerinde yer alan ve kararımız eki Sit 
Fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde koordinatlı olarak işaretli, Taşlıdölek 
Yamaç Yerleşiminin 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından 
işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün 
ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda; 

YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÇALILI KÖYÜ; TAŞLIDÖLEK YAMAÇ 
YERLEŞİMİ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI: 

• Bu alan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı olup bu 
alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 
• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, 
• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

Müze Müdürlüğünün görüşüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilmesine, 
• Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yapılamayacağına; 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, 
• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesi; 
• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla 

birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği; 
Şeklinde belirlenmesine ve ilgili Kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı 

Hazırlanması gerektiğine; Ayrıca sınırlarının bir kısmının Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı 
güzergâhında kaldığı ifade edilen bu alanda yapılacak çalışmaların mevcut arkeolojik varlıkların 
korunması sağlayacak ve sit alanlarının mahiyetine zarar vermeyecek şekilde, belirlenen sit alanı 
sınırları dışında yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca bulunmadığına; sit alanının 
yakınından geçecek olan hat inşaat çalışmasının ilgili Müze Müdürlüğü Uzmanları denetiminde 
yapılması ve koridor dâhilinde yapılacak olası hafriyat çalışmaları sırasında herhangi bir kültür 
varlığına rastlanması durumunda 2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereği çalışmaların 
durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare 
amirlerine bildirilmesi” gerektiğine karar verildi. 
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Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
 

KARAR 
 

Toplantı no ve tarih : 75 -21.02.2014 Toplantı Yeri 
Karar no ve tarih : 971 -21.02.2014 KAYSERİ 
Yozgat ili, Merkez ilçesi, Erkekli Köyünde bulunan, tapunun İ33.C.06.C pafta, 121 ada, 

1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parselleri ile 122 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33 parselleri ve 119 ada, 35 ve 48 numaralı parselleri ile 118 
ada 60 parselleri üzerinde yer alan ve kararımız eki Sit Fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita 
örneği üzerinde koordinatlı olarak işaretli, Erkekli Köyü Düz Yerleşiminin 2863 sayılı Kanun 
kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 
Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. 
derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı 
doğrultusunda; 

YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ERKEKLİ KÖYÜ; ERKEKLİ KÖYÜ DÜZ 
YERLEŞİMİ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI: 

• Bu alan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı olup bu 
alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 
• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, 
• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

Müze Müdürlüğünün görüşüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilmesine, 
• Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yapılamayacağına; 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, 
• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesi; 
• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla 

birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği; Şeklinde belirlenmesine ve ilgili Kurum 
tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması gerektiğine; Ayrıca Trans Anadolu 
Doğalgaz Boru Hattı güzergâhında kaldığı ifade edilen bu alanda yapılacak çalışmaların mevcut 
arkeolojik varlıkların korunması sağlayacak ve sit alanlarının mahiyetine zarar vermeyecek 
şekilde, belirlenen sit alanı sınırları dışında yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca 
bulunmadığına; sit alanının yakınından geçecek olan hat inşaat çalışmasının ilgili Müze 
Müdürlüğü Uzmanları denetiminde yapılması ve koridor dâhilinde yapılacak olası hafriyat 
çalışmaları sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda 2863 sayılı kanunun 4. 
maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara veya 
diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirilmesi” gerektiğine karar verildi. 
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Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
 

KARAR 
 

Toplantı no ve tarih : 73 -07.02.2014 Toplantı Yeri 
Karar no ve tarih : 952 -07.02.2014 KAYSERİ 
Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Gökdere Köyünde bulunan, tapunun 113 ada, 2, 3, 12, 13, 

14 ve 15 numaralı parselleri üzerinde yer alan ve kararımız eki Sit Fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli 
harita örneği üzerinde koordinatlı olarak işaretli Yamadı Nekropolünün; 2863 sayılı Kanun 
kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 
Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. 
derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı 
doğrultusunda; YOZGAT İLİ, AKDAĞMADENİ İLÇESİ, GÖKDERE KÖYÜ; YAMADI 
NEKROPOLÜ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI: 

• Bu alan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı olup bu 
alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 
• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, 
• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

Müze Müdürlüğünün görüşüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilmesine, 
• Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yapılamayacağına; 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, 
• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesi; 
• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla 

birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği; 
Şeklinde belirlenmesine ve ilgili Kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı 

Hazırlanması gerektiğine; Ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı güzergah koridorunun 
yaklaşık 60 metre dışında kaldığı ifade edilen bu alanda yapılacak çalışmaların mevcut arkeolojik 
varlıkların korunması sağlayacak ve sit alanlarının mahiyetine zarar vermeyecek şekilde, 
belirlenen sit alanı sınırları dışında yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca 
bulunmadığına; sit alanının yakınından geçecek olan hat inşaat çalışmasının ilgili Müze 
Müdürlüğü Uzmanları denetiminde yapılması ve koridor dâhilinde yapılacak olası hafriyat 
çalışmaları sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda 2863 sayılı kanunun 4. 
maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara veya 
diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirilmesi” gerektiğine karar verildi. 
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Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
 

KARAR 
 

Toplantı no ve tarih : 73 - 07.02.2014 Toplantı Yeri 
Karar no ve tarih : 953 - 07.02.2014 KAYSERİ 
Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Belekçehan Beldesinde bulunan, tapunun 102 ada, 1 

parsel, 269 ada, 5, 6, 7, 8, 20, 23, 24 , 25, 26, 27, 28, 31, 34, parselleri ile 152 ada 1 parselleri 
üzerinde yer alan ve kararımız eki Sit Fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde 
koordinatlı olarak işaretli Arpalık Kalesi Yerleşiminin; 2863 sayılı Kanun kapsamına giren 
özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil 
işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 
Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece 
arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda; 
YOZGAT İLİ, AKDAĞMADENİ İLÇESİ, BELEKÇEHAN BELDESİ; ARPALIK KALESİ 
YERLEŞİMİ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI: 

• Bu alan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı olup bu 
alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 
• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, 
• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

Müze Müdürlüğünün görüşüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilmesine, 
• Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yapılamayacağına; 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, 
• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesi; 
• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla 

birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği; Şeklinde belirlenmesine ve ilgili Kurum 
tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması gerektiğine; Ayrıca Trans Anadolu 
Doğalgaz Boru Hattı güzergâhında kaldığı ifade edilen bu alanda yapılacak çalışmaların mevcut 
arkeolojik varlıkların korunması sağlayacak ve sit alanlarının mahiyetine zarar vermeyecek 
şekilde, belirlenen sit alanı sınırları dışında yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca 
bulunmadığına; sit alanının yakınından geçecek olan hat inşaat çalışmasının ilgili Müze 
Müdürlüğü Uzmanları denetiminde yapılması ve koridor dâhilinde yapılacak olası hafriyat 
çalışmaları sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda 2863 sayılı kanunun 4. 
maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara veya 
diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirilmesi” gerektiğine karar verildi. 
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Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2014 – Sayı : 28975 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
 

KARAR 
 

Toplantı no ve tarih : 73 - 07.02.2014 Toplantı Yeri 
Karar no ve tarih : 954 - 07.02.2014 KAYSERİ 
Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Belekçehan Beldesinde bulunan, tapunun 172 ada, 31, 32, 

33, 34 parselleri ile 173 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parselleri üzerinde yer alan ve kararımız eki Sit Fişi 
üzerindeki 1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde koordinatlı olarak işaretli Arpalık Kalesi 
Yerleşiminin; 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından 
işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün 
ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda; YOZGAT İLİ, AKDAĞMADENİ İLÇESİ, 
BELEKÇEHAN BELDESİ; ARPALIK SARNICI VE KAYA MEZARI GEÇİŞ DÖNEMİ 
KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI: 

• Bu alan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı olup bu 
alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 
• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, 
• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

Müze Müdürlüğünün görüşüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilmesine, 
• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesi; 
• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla 

birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği; Şeklinde belirlenmesine ve ilgili Kurum 
tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması gerektiğine; 

Ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı güzergâhında kaldığı ifade edilen bu alanda 
yapılacak çalışmaların mevcut arkeolojik varlıkların korunması sağlayacak ve sit alanlarının 
mahiyetine zarar vermeyecek şekilde, belirlenen sit alanı sınırları dışında yapılmasında 2863 
sayılı yasa kapsamında sakınca bulunmadığına; sit alanının yakınından geçecek olan hat inşaat 
çalışmasının ilgili Müze Müdürlüğü Uzmanları denetiminde yapılması ve koridor dâhilinde 
yapılacak olası hafriyat çalışmaları sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda 
2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne 
veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirilmesi” gerektiğine karar 
verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
 

KARAR 
 

Toplantı no ve tarih : 75 -21.02.2014 Toplantı Yeri 
Karar no ve tarih : 974 -21.02.2014 KAYSERİ 
Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Sarıhamzalı Köyünde bulunan, tapunun İ34.D.10.B pafta, , 122 

ada, 49, 53, 54 parselleri ile 123 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 numaralı parselleri üzerinde yer alan ve 
kararımız eki Sit Fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde koordinatlı olarak işaretli, 
Kurupınar Mevkii Osmanlı Yerleşmesinin 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması 
nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 
tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili 
kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi 
koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda; 

YOZGAT İLİ, SORGUN İLÇESİ, SARIHAMZALI KÖYÜ; KURUPINAR MEVKİİ 
OSMANLI YERLEŞMESİ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA 
ŞARTLARI: Bu alan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı 
olup bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 
• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, 
• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

Müze Müdürlüğünün görüşüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilmesine, 
• Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yapılamayacağına; 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, 
• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesi; 
• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla 

birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği; 
Şeklinde belirlenmesine ve ilgili Kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı 

Hazırlanması gerektiğine; Ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı güzergâhında kaldığı ifade 
edilen bu alanda yapılacak çalışmaların mevcut arkeolojik varlıkların korunması sağlayacak ve sit 
alanlarının mahiyetine zarar vermeyecek şekilde, belirlenen sit alanı sınırları dışında yapılmasında 
2863 sayılı yasa kapsamında sakınca bulunmadığına; sit alanının yakınından geçecek olan hat 
inşaat çalışmasının ilgili Müze Müdürlüğü Uzmanları denetiminde yapılması ve koridor dâhilinde 
yapılacak olası hafriyat çalışmaları sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda 
2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne 
veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirilmesi” gerektiğine karar 
verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
 

KARAR 
 

Toplantı no ve tarih : 75 - 21.02.2014 Toplantı Yeri 
Karar no ve tarih : 975 - 21.02.2014 KAYSERİ 
Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Yazılıtaş Köyünde bulunan, tapunun İ34.D.05.D/09.A pafta, 

2419, 2420, 2421, 2422 ve 2423 numaralı parselleri üzerinde yer alan ve kararımız eki Sit Fişi 
üzerindeki 1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde koordinatlı olarak işaretli Kaleycikkaya Tepesi 
Yerleşmesinin; 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından 
işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün 
ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda; 

YOZGAT İLİ, SORGUN İLÇESİ, YAZILITAŞ KÖYÜ; KALEYCİKKAYA TEPESİ 
YERLEŞMESİ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI: 

• Bu alan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı olup bu 
alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 
• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, 
• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

Müze Müdürlüğünün görüşüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilmesine, 
• Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yapılamayacağına; 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, 
• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesi; 
• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla 

birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği; 
Şeklinde belirlenmesine ve ilgili Kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı 

Hazırlanması gerektiğine; 
Ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı güzergâhında kaldığı ifade edilen bu alanda 

yapılacak çalışmaların mevcut arkeolojik varlıkların korunması sağlayacak ve sit alanlarının 
mahiyetine zarar vermeyecek şekilde, belirlenen sit alanı sınırları dışında yapılmasında 2863 
sayılı yasa kapsamında sakınca bulunmadığına; sit alanının yakınından geçecek olan hat inşaat 
çalışmasının ilgili Müze Müdürlüğü Uzmanları denetiminde yapılması ve koridor dâhilinde 
yapılacak olası hafriyat çalışmaları sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda 
2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne 
veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirilmesi” gerektiğine karar 
verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/5920 Gedik Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesinin Adının İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi
Hakkında Karar

2014/5921 Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması
Hakkında Karar

2014/5922 Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak
Turizm Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2014/5925 Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mimarlık Fakültesi Kurulması
Hakkında Karar

2014/5926 Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Fen-Edebiyat Fakültesinin
Adının Sosyal Bilimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2014/5927 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi
Kurulması Hakkında Karar

2014/5928 Yalova Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İlahiyat Fakültesinin Adının
İslami İlimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 26/3/2014 Tarihli ve 142 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER
— Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliği
— Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ardahan Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Dumlupınar Üniversitesi Ekonometrik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Dumlupınar Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— D Kare Gözetim Test ve Belgelendirme Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş

Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2014/10)
— UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited

Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2011/6)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/7)

— Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44)
— Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
— Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 21/2/2014 Tarihli ve E: 2013/1,

K: 2014/1 Sayılı Kararı
— Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

DANIŞTAY KARARLARI
— Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Kararlar

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
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