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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                              3 Eylül 2015
       69471265-305-9798

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
           İLGİ: a) 1/9/2015 tarihli ve 69471265-305-9621 sayılı yazımız.
           b) 1/9/2015 tarihli ve 68244839-140.03-233-521 sayılı yazınız.
           Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Eylül 2015 tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti ve Lüksemburg’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Feridun H. SİNİRLİOĞLU’nun
dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza ALABOYUN’un
vekalet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.
           Ancak, program değişikliği nedeniyle Dışişleri Bakanı Feridun H. SİNİRLİOĞLU’nun
seyahati 4 Eylül 2015 tarihine ertelendiğinden, sözkonusu vekâletin bu tarihten itibaren
Lüksemburg ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak geçerli olmasını yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.
                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    3 Eylül 2015
     68244839-140.03-235-526

BAŞBAKANLIĞA
           İLGİ: a) 1/9/2015 tarihli ve 69471265-305-9621 sayılı yazınız.
           b) 1/9/2015 tarihli ve 68244839-140.03-233-521 sayılı yazımız.
           c) 3/9/2015 tarihli ve 69471265-305-9798 sayılı yazınız.
           Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Eylül 2015 tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti ve Lüksemburg’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Feridun H. SİNİRLİOĞLU’nun
dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza ALABOYUN’un
vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.
           Ancak, program değişikliği nedeniyle Dışişleri Bakanı Feridun H. SİNİRLİOĞLU’nun
seyahati 4 Eylül 2015 tarihine ertelendiğinden, sözkonusu vekâletin bu tarihten itibaren
Lüksemburg ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak geçerli olması uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

9 Eylül 2015
ÇARŞAMBA

Sayı : 29470



ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2015/57

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının

130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim

Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Hasan GÖNEN yeniden atanmıştır.

8/9/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2015/58

Yeni kurulan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye

Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü mad-

deleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Ahmet

PINARBAŞI atanmıştır.

8/9/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2015/59

Yeni kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti

Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca,

Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR

atanmıştır.

8/9/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2015/60

Yeni kurulan İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti

Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca,

Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Türkay DERELİ atanmıştır.

8/9/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                   9 Eylül 2015 – Sayı : 29470



YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş He-

kimliği Fakültesinde uygulanacak olan öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ile sınavlara ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fa-

kültesinde öğrenci kabul ve kayıt işlemleri, sınıf geçme, devam zorunluluğu, eğitim-öğretim

ve sınavlar ile diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri ko-

nularda yardımcı olması için dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Anabilim dalı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili

anabilim dalını,

ç) Dekan: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını, 

d) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş He-

kimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunu,

e) Fakülte: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

f) Fakülte Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Kurulunu,

g) Fakülte Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte

Yönetim Kurulunu,

ğ) Öğrenci: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğ-

renciyi,

h) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Öğ-

renci İşleri Daire Başkanlığını,

ı) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,
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j) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) Yıl: Akademik yılı 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Öğrenci Statüsü, Kayıt Yenileme, Yatay Geçişler

Öğrenci kabul ve kayıt şartları

MADDE 5 – (1) Fakülteye Yükseköğretim Kurulu tarafından konulan kurallara göre

öğrenci kabul edilir ve Rektörlük tarafından belirlenen günlerde kayıt yapılır. Öğrenci adayı

belirlenen süre içinde şahsen başvurarak kesin kaydını yaptırır. İstenen belgelerin aslı veya

Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Zamanında başvurmayan veya istenilen bel-

geleri tamamlamayan aday öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

(2) Kayıtla ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

(3) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve Senato

kararı ile belirlenir.

Öğrenci statüsü ve kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılı başında akademik takvimde gös-

terilen süre içerisinde öğrenci katkı paylarını yatırarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Ders kayıtları öğrencinin sorumluluğunda olmakla birlikte, bu kayıtların geçerli olabilmesi için

akademik danışmanın onaylaması gerekir.

(2) Kayıt yenilenmeyen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Öğrenci kayıt yenileme-

diği dönem içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Yatay geçişler

MADDE 7 – (1) Diğer diş hekimliği fakültelerinden yapılacak olan yatay geçişler;

24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında

Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar

Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve yatay geçişe

ilişkin Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Görevler ve Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu

MADDE 8 – (1) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu, dekan tarafından görevlendi-

rilen başkan ve fakültedeki tüm anabilim dalı başkanları veya her anabilim dalını temsil eden

en az bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Kurul Dekana karşı sorumludur. Kurul başkan tarafından yeni eğitim-öğretim yılı

başlamadan önce toplanır.

(3) Kurul başkan tarafından yılda en az bir defa toplantıya çağrılır.
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Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir:

a) Fakültede tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde De-

kana yardımcı olmak.

b) Anabilim dalı başkanları tarafından görevlendirilen öğretim üyelerinin getireceği

ders programı tekliflerini değerlendirmek, bu ders programları veya eğitim faaliyetleri üzerinde

çalışılarak akademik takvim taslağı oluşturmak.

c) Oluşturulan akademik takvim taslağını Dekanlığa sunmak.

ç) Fakültede verilen tüm derslerin, ders içeriklerinin kontrolü ve bütünlüğünün sağlan-

ması açısından uyumluluklarının denetlenmesinde görev almak ve Dekanlığa önerilerde bu-

lunmak.

d) Yönetmelikte muhtemel yapılması gereken değişiklikler hakkındaki önerileri De-

kanlığın onayına sunmak.

e) Eğitim-öğretim ile ilgili konularda Dekanlığın talep ettiği diğer çalışmaları yapmak.

(2) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan bir sonraki yıla ait aka-

demik takvim taslağı çıktıları, ders içerikleri ile ilgili konular, dersler veya eğitim faaliyetleri

ile ilgili öneriler her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar Dekanlığa sunulur.

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunda yer alan öğretim üyelerinin görevleri

MADDE 10 – (1) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunda yer alan öğretim üyeleri-

nin görevleri şunlardır:

a) Başkan tarafından gerekli görülen zamanlarda toplantıya katılmak.

b) Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

c) Temsil ettikleri anabilim dalının görüşlerini alarak ders ve staj programlarını düzen-

leyip kurula getirmek.

Eğitim-öğretim yılı ve süresi

MADDE 11 – (1) Fakülte beş yıllık bir eğitim-öğretim süresini kapsar. Her yıl güz ve

bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

(2) Fakültede eğitim-öğretim, yıl esasına göre örgün eğitim şeklinde yapılır ve sınıf

geçme sistemi uygulanır.

(3) Öğrenciler beş yıllık eğitim-öğretim süresini en fazla sekiz yılda tamamlamak zo-

rundadırlar. Bu süre içerisinde mezun olamayan öğrencilere; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü

maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(4) Bir eğitim-öğretim yılı en az 28 hafta ve her yarıyıl en az 14 haftadır. Yarıyıl/yıl

sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(5) Stajlar (klinik uygulamalar), akademik takvimin teorik eğitim, ara tatil ve sınavlarla

ilgili süresini aşabilir, gerekli görüldüğü durumlarda akademik takvimden daha önce başlatılıp

daha geç bitirilebilir.

(6) Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun

teklifi, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.
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(7) Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri eğitim-öğretim günü olarak sayılmaz. Ancak

gerekli görülen hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile cumartesi ve/veya pazar günleri

de ders ve/veya sınav yapılabilir.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 12 – (1) Eğitim ve öğretim planları; Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu-

nun teklifi, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uy-

gun olarak hazırlanan, bir akademik yıl boyunca uygulanacak teorik ve pratik dersleri, stajları,

alan çalışmalarını ve benzeri uygulamaları kapsayan planlardır. Planlar derslerin başlamasından

en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir ve planlanan dersler yarıyıllık veya yıllık

olarak düzenlenir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılında öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders kredisi toplamı

en az 60 AKTS’dir. Beş yıllık eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin almak zorunda olduğu

toplam ders kredisi ise en az 300 AKTS’dir.

Eğitim-öğretimin kapsamı

MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim teorik ve pratik dersler, laboratuvar çalışmaları,

preklinik uygulamaları, stajlar (klinik uygulamalar), poliklinik, saha çalışmaları, ödev ve

projeler ile seminer gibi uygulamalardan oluşur.

(2) Dersler, ders saatleri, kredileri ve derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)

kredileri, zorunlu veya seçmeli olmaları Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun teklifi dik-

kate alınarak Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Staj (klinik uygulama), bitirme/diploma projesi veya tez gibi çeşitli eğitim-öğretim

faaliyetlerinin hazırlanması, sunulması, değerlendirilmesi gibi hususlara ilişkin esaslar

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun teklifi dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulu ta-

rafından hazırlanır ve gerektiğinde Senatonun onayına sunulur.

Akademik danışmanlık

MADDE 14 – (1) Yeni kayıt yaptıran her öğrenci için birinci yarıyıl derslerinin başla-

masından önce Dekan tarafından bir öğretim elemanı akademik danışman olarak görevlendirilir.

Öğretim elemanları birden fazla öğrenciye danışman olarak görevlendirilebilir. 

(2) Akademik danışman, danışmanı olduğu öğrencinin eğitim-öğretim çalışmaları ve

üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarında yol gösterir ve yardımcı olur. Öğrencilerin kayıt yeni-

leme ve ders alma işlemleri akademik danışman gözetiminde yapılır. Danışmanlık hizmetlerinin

belirlenen esaslara göre yürütülmesinden Dekanlık sorumludur.

Öğretim dili

MADDE 15 – (1) 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyu-

lacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili  hükümlerine göre Fakültede öğretim dili genel olarak

Türkçe olmakla birlikte, bazı seçmeli dersler Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile kısmen

veya tamamen yabancı dille okutulabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınıf Geçme, Devam Zorunluluğu ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Dersler

MADDE 16 ‒ (1) Fakültede dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli

dersler ve stajlardan oluşur:

a) Zorunlu dersler: Fakülte öğretim programında yer alan ve öğrencinin bir üst sınıfa

geçebilmesi için alması ve bu derslerden başarılı olması gereken derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendinde yer alan; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve yabancı dil dersleridir.

c) Seçmeli dersler: Öğrenciye seçim hakkı tanınan programa bağlı veya isteğe bağlı

seçmeli derslerdir. Öğrenciler seçmeli dersleri ilgilerine ve akademik danışman önerilerine

göre ilan edilen listeden kendileri belirler. Belirlenen bu seçmeli dersler akademik danışmanlar

tarafından onaylanır.

ç) Stajlar (klinik uygulamalar): Stajlar zorunlu ders statüsündedir. Stajlar üçüncü,

dördüncü ve beşinci akademik yıllarda bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen

ders ve/veya hasta uygulamalarıdır. Öğrenciler bir eğitim-öğretim yılında aynı anda birden

fazla anabilim dalında staj yapamazlar.

Sınıf geçme

MADDE 17 – (1) Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Fakültede

verilen bütün zorunlu teorik, pratik ve klinik dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir son-

raki yılın öğrenimi için gerekli derslerdir. Bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam

edemez ve kaldığı dersi/dersleri tekrar eder. Bununla birlikte ortak zorunlu derslerden devam-

sızlıktan kalanlar, bir sonraki dönemde devam mecburiyeti aranarak kaldıkları derslerin sınav-

larına girmek zorundadır. Ancak devamsızlıktan kalmamak şartıyla ortak zorunlu derslerden

başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçer ve devam mecburiyeti aranmadan müteakip dö-

nemlerde ilgili dersin sınavlarına girerler.

Devam zorunluluğu

MADDE 18 – (1) Öğrenciler teorik derslerin en az % 70’ine, pratik, klinik uygulama

ve stajların en az % 80’ine devam etmek zorundadırlar. Öğrencinin devam durumu Dekanlık

tarafından belirlenen usul ve esaslara göre öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla

belirlenir.

(2) Teorik ve pratik dersler ile stajlarda (klinik uygulamalarda) devamsız olan öğrenciler

ilgili derslerin/stajların yarıyıl/yılsonu sınavlarına alınmaz ve o dersten/stajdan başarısız olmuş

sayılır. Öğrenciler devamsızlıktan kaldıkları derslerin/stajların bütünleme sınavlarına da gire-

mezler.

Sınavlar

MADDE 19 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl ve/veya yılsonu sınavı, bütünleme sınavı,

staj sonu sınavı, tek ders sınavı, muafiyet ve mazeret sınavlarından oluşur. Bu sınavlar her yıl

akademik takvimde belirtilen tarihler arasında önceden ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır.
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Öğrenciler ilan edilen yer, gün ve saatte sınava girmek ve istenildiğinde öğrenci kimlik kart-

larını göstermek zorundadırlar. Dini ve milli bayramlar dışında gerekli görülen hallerde cu-

martesi ve/veya pazar günleri ya da hafta içi öğle aralarında da sınav yapılabilir. Sınavlarla

ilgili esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı

olmak zorundadır. Bu sınav dışında proje, ödev, bitirme çalışması, laboratuvar gibi öğrencinin

becerilerine dayanan uygulamalar ve benzerlerinin yarıyıl içi değerlendirmeleri de ara sınav

yerine geçer. Ara sınav tarihi sorumlu öğretim üyesi/üyeleri tarafından en az bir hafta öncesin-

den hem öğrencilere hem de Dekanlığa bildirilir. Ara sınava girmeyen öğrencinin mazereti Fa-

külte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilirse giremediği ara sınav için mazeret sınavı açılır.

b) Yarıyıl/yılsonu sınavı: Yarıyıl veya yıl sonunda derslerin bitimini takiben yapılan sı-

navdır. Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için öğrencinin ilgili derse kayıt yaptırmış

olması, teorik derslerin en az % 70’ine ve pratik derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş ol-

ması, her yarıyıl içinde açılacak en az bir ara sınava katılması ve ilgili dersin sorumlu öğretim

üyesi/üyeleri tarafından belirlenen gereklerini başarması zorunludur. Yarıyıl/yılsonu sınav so-

nuçları sınav bitimini takiben en geç beş iş günü içerisinde açıklanmak zorundadır.

c) Bütünleme sınavı: İlgili dersin yarıyıl/yılsonu sınavı sonucunda başarısız olan öğ-

renciler için yapılan sınavdır. Bu sınava yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkına sahip olup da

sınava girmeyen, yarıyıl/yılsonu sınavına girdiği halde başarısız olan öğrenciler girebilir. 

ç) Staj sonu sınavı: Staj süresi sonunda öğrencilerin klinik yeterliliklerinin değerlendi-

rilmesi için yapılan sınavdır. Stajlarda ilgili anabilim dalınca ilan edilen iş ve uygulamaları

eksiksiz yapan ve yine ilgili anabilim dalınca staj başında bildirilen başarı kriterlerini sağlayan

öğrenciler staj sonu sınavına girebilir.

d) Tek ders sınavı: Mezun olabilmeleri için tek teorik dersi kalan 5. sınıf öğrencileri

dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde Dekanlıkça açıla-

cak tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan veya devamsızlıktan

kalan öğrenciler giremez. Bu durumda olan öğrenciler dersin açıldığı yıl veya yarıyılda deva-

mını aldıktan sonra sınav hakkını kullanırlar. Bu sınavlardan alınan not, ara sınav şartı aran-

maksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.

e) Muafiyet sınavı: İlk yıl içinde Senato tarafından belirlenen dersler için açılır.

f) Mazeret sınavı: Senatonun kabul ettiği haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara ka-

tılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Herhangi bir nedenle mazeret sınavına giremeyen

öğrenciler için ayrı bir mazeret sınavı açılmaz.

(2) Öğrenci sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır.

Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi so-

nucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs

veya yardım ettiği tespit edilenler o dersten (FF) notu ile başarısız olmuş sayılır. Disiplin iş-

lemleri ayrıca yürütülür.
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Notların değerlendirilmesi ve dereceleri

MADDE 20 – (1) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Öğrencilere aldıkları

her ders için gerekli sınav ve benzeri değerlendirmeler sonunda başarı notu olarak o dersin öğ-

retim elemanı tarafından aşağıdaki notlardan birisi verilir:

Başarı Puanı Harf Notu Başarı Derecesi Katsayı

90-100 AA Pekiyi 4.00

85-89 BA İyi-Pekiyi 3.50

75-84 BB İyi 3.00

66-74 CB Orta-İyi 2.50

60-65 CC Geçer-Orta 2.00

00-59 FF Başarısız 0.00

(2) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi

başarmış sayılır. (FF) notu ise bu dersten başarılı olunmadığı, dersin tekrar edilmesi gerektiğini

belirtir.

(3) FF sınırı 100 üzerinden 59 değerinin altında olamaz. Ayrıca aşağıdaki harf notla-

rından;

a) DZ (Devamsız) notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye

verilir. Not ortalaması hesabında FF sayılır. Öğrenci DZ notu aldığı dersi tekrar eder.

b) İZ (Akademik izinli) notu; akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini

veya ders uygulamalarına ait koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalamasına

katılmaz. Öğrenci İZ notu aldığı dersi tekrar eder.

c) YT (Yeterli) notu; bölümün önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senatonun

onayı ile not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir.

ç) YZ (Yetersiz) notu; not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerden başarısız olan

öğrenciye verilir.

d) MU (Muaf) notu; ilgili yönetim kurulu kararıyla muafiyet sınavı yapılan ve başarılı

olunan dersin notudur. Ayrıca yatay geçiş yolu veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

(ÖSYM) sınavı ile Fakülteye kaydolan öğrencilere daha önce almış oldukları ve denkliği bölüm

başkanlığının önerisi üzerine Fakülte yönetim kurulunca kabul edilen eşdeğer dersler için de

(MU) notu verilir.

e) 100’lük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden fakülteye yatay geçiş ile gelen

öğrencilerin notları bu maddenin 1. fıkrasındaki tabloya göre harf notuna çevrilir.

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 21 – (1) Bir dersteki başarı durumu ara sınav, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme

sınavının not ortalamalarının beraber değerlendirilmesi ile belirlenir.

(2) Bir dersin başarı notu ara sınavların aritmetik ortalamasının %50’si ve yarıyıl/yılsonu

veya bütünleme sınav notunun %50’sinin toplanmasıyla elde edilen nottur. Bir dersten geçe-

bilmek için başarı notu en az 60 puan (veya CC) olmak zorundadır.
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(3) Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için ara sınavların aritmetik ortalamalarına

bakılmaksızın yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavından en az 60 puan alması ve başarı harf

notunun CC olması gerekir.

Ağırlıklı not, yarıyıl/yılsonu ağırlıklı not ortalaması, genel not ortalaması

MADDE 22 – (1) Ağırlıklı not; bir dersin kredisi ile o dersten alınan başarı notuna kar-

şılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilen sayıdır.

(2) Yarıyıl/yılsonu ağırlıklı not ortalaması; yarıyıl/yıl içinde alınan tüm derslerin ağırlıklı

not ortalaması toplamının o yarıyıl/yıl içindeki tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile

elde edilen sayıdır.

(3) Genel not ortalaması; tüm yarıyılda/yıllardaki derslerin ağırlıklı not ortalaması top-

lamının tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(4) Genel not ortalaması virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

Mezuniyet başarı notu

MADDE 23 – (1) Mezuniyet başarı notu, genel not ortalamasıdır. Bu notun en az 2.00

olması şarttır.

(2) Disiplin cezası almamış öğrencilerden programın sonunda genel not ortalaması 3.01-

3.50 olanlar şeref öğrencisi, 3.51-4.00 olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak mezun edilirler.

Bu öğrencilere diplomaları ile birlikte başarılarını gösteren bir belge verilir.

Sınavın geçerliliği

MADDE 24 – (1) Öğrenciler ilan edilen yer, gün ve saatte sınava girmek ve istenildi-

ğinde öğrenci kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır.

(2) Sınav belgeleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından sınav bitiminden itibaren en

geç on beş gün içinde Dekanlığa teslim edilir.

(3) Sınav belgeleri yetkili kurulların tespit edeceği usul ve esaslara göre sınav giriş ta-

rihinden itibaren iki yıl süre ile Dekanlık tarafından saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 25 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını sonuçların ilan tarihinden

itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. İtirazlar maddi hata bakımından

yapılır. İtiraz dersi veren öğretim elemanının da içinde olduğu üç kişilik bir komisyon kurularak

değerlendirilir ve herhangi bir maddi hata tespit edilirse not düzeltilmesi ilgili Yönetim Kurulu

onayıyla yapılır. Sınav sonucuna yapılan itiraz sonrası öğrencinin notunda değişiklik olması

halinde değişiklik yalnızca ilgili öğrenciyi kapsar, diğer öğrencilerin notlarının hesaplanma-

sında dikkate alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Stajlar, Bitirme Tezi, Diploma, Mazeret Halleri, Üniversiteden İlişik 

Kesme ve Disiplinle İlgili Esaslar

Stajlar

MADDE 26 – (1) Üçüncü sınıf öğrencileri belirlenen klinik, derslik, laboratuvar gibi

yerlerde gruplar halinde ve dekanlığın belirleyeceği esaslara uygun olarak rotasyon halinde

gözlem ve/veya klinik uygulaması yaparlar.
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(2) Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri belirlenen kliniklerde gruplar halinde dekan-

lığın belirlediği esaslara uygun olarak rotasyon halinde staj (klinik uygulama) yaparlar. Staj

saatleri, süreleri ve stajlar ile ilgili diğer düzenlemeler Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu-

nun teklifi dikkate alınarak Dekanlıkça belirlenir.

Staj yükümlülükleri

MADDE 27 – (1) Stajlarda pratik uygulamaların ne şekilde olacağı, başarı durumunun

nasıl değerlendirileceği ilgili anabilim dalı tarafından ders yılı veya staj dönemi başında öğ-

rencilere duyurulur. Öğrenciler anabilim dalı tarafından belirlenen sayıdaki iş ve pratik uygu-

lamaları verilen sürede tamamlamakla yükümlüdürler.

(2) Staj süresinde ilgili anabilim dalınca belirlenen iş ve uygulamaları tamamlayama-

yanlar staj sonu sınavına giremezler ve bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca staj telafisine

veya staj tekrarına kalmış sayılırlar.

(3) Stajdan devamsız olanlar staj sonu sınavına giremezler ve staj tekrarına kalmış sa-

yılırlar.

Staj telafi ve tekrarları

MADDE 28 – (1) 4. sınıf öğrencileri, anabilim dallarınca belirlenen sayıda iş ve uygula-

mayı verilen sürede yapmak ve teslim etmek zorundadırlar. Staj süresi içinde yapmak zorunda

olduğu iş ve pratik uygulamaların karşılığı puanın %75’ini tamamlayamayan öğrenci stajdan

başarısız sayılır ve o stajı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. Pratik uygulamaların

karşılığı puanın %75’ini tamamlayan ancak %100’ünü tamamlayamayan öğrenci yılsonu sı-

navına giremez. Öğrenci eksik kalan iş ve pratik uygulamalarını % 50 fazlasıyla Dekanlık ta-

rafından belirlenen kurallar dahilinde ve belirlenen telafi tarihlerinde bütünleme sınavından

önce tamamlar. Bu tarihlerde eksik kalan pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayan öğren-

ciler bütünleme sınavına girme hakkını kazanır. Telafi süresi içinde de belirtilen sayıdaki iş ve

pratik uygulamayı başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve o stajı bir sonraki

eğitim-öğretim yılında tekrar eder. 

(2) 5. sınıf öğrencileri yapmak zorunda oldukları pratik uygulamaları staj süresinde bi-

tirmek zorundadır. 5. sınıf öğrencilerine telafi hakkı verilmez. Staj süresinde yapmak zorunda

oldukları pratik uygulamaları tamamlayamayan 5. sınıf öğrencileri başarısız sayılır ve başarısız

oldukları staj/stajları bir sonraki eğitim-öğretim döneminde tekrar alırlar.

(3) Staj telafi ve tekrarları ilgili eğitim-öğretim döneminde yalnızca Dekanlık tarafından

belirlenen tarihlerde yapılır.

Bitirme tezi

MADDE 29 – (1) Fakülteden mezun olacak öğrenciler bitirme tezi hazırlamak zorun-

dadır. Bu tezin niteliği öğrencinin öğrenimi ile ilgili bir konuda teorik ve/veya uygulamalı ça-

lışmalar yaparak elde ettiği sonuçları yeterli şekilde ifade edebildiğini gösterir düzeyde olma-

lıdır.
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(2) Dekanlıkça öğrencinin bu çalışmasını yönetecek danışman bir öğretim üyesi görev-

lendirilir. Tez konusunu tez danışmanı belirler. Tez danışmanı tarafından yeterli görülen bitirme

tezi Dekanlıkça belirlenen üç kişilik jüri önünde savunulur. Tezin yetersiz veya başarısız bu-

lunması halinde öğrenci gerekli düzeltmeleri yapmak veya yeniden tez hazırlamak zorundadır.

Diploma

MADDE 30 – (1) Diploma verilebilmesi için öğrencinin alması gereken dersleri başarı

ile tamamlamış ve en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamış olması gerekir. Derecelendirme,

diş hekimliği eğitim-öğretim süresini beş yılda tamamlamış mezunlar arasında yapılır.

(2) Diş hekimliği programına kayıtlı öğrencilerden ilk iki yıldaki bütün derslerin sı-

navlarını başaranlara, öğrenimlerine devam etmemeleri halinde 18/3/1989 tarihli ve 20112 sa-

yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayama-

yanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması verilir.

Ara sınavlarda mazeret halleri

MADDE 31 – (1) Bir dersin ara sınavına katılamayan öğrenciler, mazeretlerini ara

sınav tarihinden sonraki beş iş günü içinde, haklı ve geçerli mazeretlerini gösteren belgelerini

eklemek suretiyle, Dekanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra ya-

pılan başvurular kabul edilmez.

(2) Raporlu veya mazeretli öğrenciler, raporlu veya izinli sayıldıkları tarihlerde hiçbir

sınava katılamazlar, katılsalar bile sınav sonucu geçerli sayılmaz.

Üniversiteden ilişik kesme

MADDE 32 – (1) Aşağıdaki hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi,

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretimden çıkarma cezası almış olması.

Disiplin

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin eğitimleri süresince disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012

tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-

siplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Ders Muafiyeti ve İntibaklar

Ders muafiyeti ve intibaklar

MADDE 34 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, ders kayıt süresi içinde,

daha önceden diğer yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu tüm dersler için

mezuniyetinden veya ayrılış tarihinden itibaren, üzerinden beş yıl geçmemiş olmak koşuluyla

muafiyet talebinde bulunabilir.
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(2) Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları derslerden muaf sayıla-

bilmeleri için; muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun en az CC harf notu

veya karşılığı olması gerekir. Ancak öğretim programlarında başarılı/başarısız olarak değer-

lendirilen ders/derslerden başarılı olanlar, en az CC harf notu veya karşılığı aranmadan, muaf

sayılırlar. Öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde almış olduğu derslerden muafiyet hakkı

verilenlerin notları  transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilir.

(3) Öğrencinin bir üst sınıfa intibakının yapılabilmesi için mesleki zorunlu derslerin

tümünden en az CC harf notu veya karşılığı notu olması gerekir. 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 35 – (1) Öğrenciler, Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her

türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur.

Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğ-

rencilerden tazmin edilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 36 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği

daimi adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır veya Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış

sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Dekanlığa di-

lekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kendilerine

geçerli tebligat yapılmadığını ileri süremezler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 9/7/1997 tarihli ve

23044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu

kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 21/6/2012 tarihli ve 28330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönet-

meliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

(SERİ: B SIRA NO: 8)

Bu Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde

meydana gelen doğal afet nedeniyle Bakanlığımızca mücbir sebep hali ilan edilen bu ilçelerdeki

amme borçlularının Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerine olan borçlarının 21/7/1953 tarihli ve

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine istinaden

tecil ve taksitlendirilmesine yönelik açıklamalar yapılmaktadır.

I-Kanun Hükmü

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında “Tecil salahiyetini kullanacak

ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar; tecil edilecek amme alacaklarını tür ve tutar olarak

belirlemeye, amme borçlusunun faaliyetine devam edip etmediğini esas alarak tecil edilecek

alacakları tespit etmeye, tecilde taksit zamanlarını ve diğer şartları tayin etmeye ayrıca 213 sa-

yılı Kanuna göre doğal afetler nedeniyle ilan edilen mücbir sebep hali kapsamındaki amme

borçlularının, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe kadar ödemeleri gereken amme borçları

ile mücbir sebep nedeniyle ödeme süreleri ertelenen amme borçlarını faiz alınmaksızın veya

yürürlükteki faiz oranından daha düşük faiz oranıyla tecil etmeye yetkilidir.” hükmü yer al-

maktadır.

Söz konusu hüküm ile tecil yetkisini kullanacak ve bu yetkiyi devredecek olan makam-

ların tecil edilecek amme alacaklarını tür ve tutar olarak belirlemeye, amme borçlusunun faa-

liyetine devam edip etmediğini esas alarak tecil edilecek alacakları tespit etmeye, tecilde taksit

zamanlarını ve diğer şartları tayin etmenin yanında 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul

Kanununun 13 ve 15 inci maddelerine göre doğal afetler nedeniyle ilan edilen mücbir sebep

hali kapsamındaki amme borçlularının, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe kadar ödemeleri

gereken amme borçları ile mücbir sebep nedeniyle ödeme süreleri ertelenen amme borçlarını

faiz alınmaksızın veya yürürlükteki faiz oranından daha düşük faiz oranıyla tecil etmeye de bu

makamlar yetkilidir.

Maddenin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa

İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal afet nedeniyle ilan edilmiş olan mücbir

sebep kapsamındaki amme borçlularının madde kapsamına giren borçlarına yönelik tecil mü-

racaatlarının aşağıdaki şekilde değerlendirilerek sonuçlandırılması uygun görülmüştür.

II-Kapsam

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde bu Tebliğ

kapsamına giren; mücbir sebep hali, tecil edilebilecek amme alacakları ve borçlular aşağıda

belirtilmiştir.
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a) Kapsama Giren Mücbir Sebep Hali

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında Bakanlığımızca, Artvin İline bağlı Arhavi,

Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal afet nedeniyle bu ilçe-

lerdeki mükellefler için 24/8/2015 ila 29/2/2016 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) vergi uy-

gulamaları bakımından mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

Dolayısıyla bu Tebliğ kapsamına yukarıda belirtilen doğal afet nedeniyle ilan edilmiş

olan mücbir sebep hali girmektedir.

b) Kapsama Giren Amme Alacakları

Doğal afet nedeniyle ilan edilen mücbir sebep hali kapsamındaki amme borçlularından

aranılan;

- Vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten önceki her türlü amme alacaklarının,

- Mücbir sebep halinin başladığı tarihten önce tahakkuk etmiş olup, vadesi mücbir sebep

hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih aralığına rastlayan her türlü amme

alacaklarının,

- İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarih

ile sona erdiği tarih aralığına rastlayan her türlü amme alacaklarının,

- Mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih arasında yıllık

olarak tahakkuk eden amme alacakları ile her ne şekilde olursa olsun vadesi bu tarih aralığına

rastlayan her türlü amme alacaklarının,

- Mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih arasında veril-

mesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlere istinaden gerek bu dönemde tahakkuk eden

gerekse mücbir sebebin sona erdiği tarihten sonra mücbir sebep nedeniyle verilme süresi uzayan

ve uzatılan süre içerisinde verilen beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk edecek amme

alacaklarının (Bakanlığımızca tecili uygun görülmeyenler hariç),

bu Tebliğde öngörülen şartlarla tecil ve taksitlendirmeye tabi tutulması uygun gö-

rülmüştür.

c) Kapsama Giren Borçlular

Doğal afetin meydana geldiği tarih itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilen Artvin İline

bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde faal mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerden,

- Merkezleri yönünden doğal afetin meydana geldiği yer vergi dairesinde mükellefiyeti

bulunanların ülke genelindeki tüm vergi dairelerine,

- Şubeleri yönünden veya yalnızca süreksiz mükellefiyetleri nedeniyle doğal afetin

meydana geldiği yer vergi dairesinde mükellef bulunanların yalnızca bu vergi dairelerine,

olan ve tecil edilebilecek alacaklar yönünden bu Tebliğ kapsamında bulunan borçları

bu Tebliğe göre tecil ve taksitlendirilebilecektir.

Doğal afetin meydana geldiği yerde, bu afetin meydana geldiği tarihten önce mükelle-

fiyetini terk edenler ile bu tarihten sonra mükellefiyet tesis edenlerin, sadece doğal afetin mey-

dana geldiği yerdeki vergi dairelerine olan ve tecil edilebilecek alacaklar yönünden bu Tebliğ

kapsamında bulunan borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi mümkündür.
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Örnek 1- Doğal afetin meydana geldiği tarihte Hopa İlçesinde merkezi itibarıyla mü-

kellefiyet kaydı bulunan borçlunun, Hopa Vergi Dairesi ile Samsun Vergi Dairesi Başkanlığına

bağlı Terme ve Çarşamba Vergi Dairelerine olan ve tecil edilebilecek alacaklar yönünden kap-

sama giren borçlarının bu Tebliğde yapılan açıklamalara göre tecil ve taksitlendirilmesi müm-

kün bulunmaktadır.

Örnek 2- Doğal afetin meydana geldiği tarihten önce Borçka İlçesindeki mükellefiyeti

sona eren borçlunun, sadece Borçka Malmüdürlüğündeki tecil edilebilecek alacaklar yönünden

kapsama giren borçları bu Tebliğe göre tecil ve taksitlendirilecek, ülke genelindeki diğer vergi

dairelerine olan borçları bu kapsamda taksitlendirilemeyecektir.

Örnek 3- Doğal afetin meydana geldiği tarihten sonra Arhavi İlçesinde mükellefiyet

tesis ettiren borçlunun, Arhavi Malmüdürlüğü ile Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı

Bandırma Vergi Dairesine borçlu olması durumunda sadece Arhavi Malmüdürlüğündeki tecil

edilebilecek alacaklar yönünden kapsama giren borçları bu Tebliğe göre tecil ve taksitlendiri-

lecektir.

Örnek 4- Doğal afetin meydana geldiği tarih itibarıyla Hopa İlçesinde süreksiz mü-

kellefiyet kaydı bulunan borçlunun sadece Hopa Vergi Dairesindeki tecil edilebilecek alacaklar

yönünden kapsama giren borçları bu Tebliğe göre tecil ve taksitlendirilecek, ülke genelindeki

diğer vergi dairelerine olan borçları bu kapsamda taksitlendirilemeyecektir.

Örnek 5- Doğal afetin meydana geldiği tarih itibarıyla Hopa İlçesinde şube olarak mü-

kellefiyet kaydı bulunan borçlunun sadece Hopa Vergi Dairesindeki tecil edilebilecek alacaklar

yönünden kapsama giren borçları bu Tebliğe göre tecil ve taksitlendirilecek, mükellefin ülke

genelindeki diğer vergi dairelerine olan borçları bu kapsamda taksitlendirilemeyecektir.

III-Başvuru Süresi ve Şekli

Bu Tebliğ kapsamında tecil ve taksitlendirmeden yararlanabilmek için, Artvin İline

bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal afet nede-

niyle ilan edilen mücbir sebep hali kapsamında olan bu ilçelerdeki mükelleflerin 30/06/2016

tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine tecil ve taksitlendirme

talep formu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda tecil talep edecek mükellefler tüm borçları için tecil ve taksitlendirme ta-

lebinde bulunabilecekleri gibi fer’ileri de dahil olmak şartıyla tercih edecekleri borçları için

de talepte bulunabileceklerdir.

Birden fazla vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler, her bir vergi dai-

resine olan borçları için ayrı ayrı talepte bulunacaklardır.

Bu Tebliğ kapsamındaki başvuruların posta yoluyla yapılması mümkün olup, bu tak-

dirde başvuru dilekçelerinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya veril-

diği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih baş-

vuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.
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IV-Taksit Süresi ve Tecil Faizi

Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurular 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ve tecile

ilişkin diğer mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek ve talebi uygun görülen mükelleflerin

borçları azami 24 ay (katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile bunların fer’ileri azami

12 ay) süre ile taksitlendirilebilecektir.

Tecil edilen bu borçlara tecil faizi uygulanmayacaktır.

V-Diğer Hususlar

1- Bu Tebliğ kapsamında tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak üzere başvuruda bu-

lunan mükelleflerin tecil talepleri, bu Tebliğde belirlenen hususlar ile tecile ilişkin diğer mev-

zuatla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

2- Bu Tebliğ kapsamında tecil edilen borçlar için mükelleflere; ödenecek taksit tutar-

larını ve taksitlerin vade tarihlerini (taksitlerin vade tarihi olarak her ayın son iş günü belirti-

lecektir) gösteren bir yazı tebliğ edilecektir. Ayrıca, tebliğ edilen yazıda tecil edilen borçların

tecil şartlarına uygun ödenmemesi halinde, tecil şartlarının ihlal edilmiş olacağı ve amme ala-

cağının cebren takip ve tahsil edileceği hususuna yer verilecektir.

3- Bu Tebliğ kapsamında olup, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce;

a) Tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının,

bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, müracaat tarihlerinden

bu Tebliğin yayımı tarihine kadar geçerli olan tecil faizi oranları uygulanacak, bu Tebliğin ya-

yımı tarihinden sonra ise tecil faizi hesaplanmayacaktır.

b) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil talebinde bulunan ancak talepleri

değerlendirme aşamasında olan mükelleflerin tecil talepleri bu Tebliğ kapsamında azami 24 aylık

süre de göz önünde bulundurularak sonuçlandırılacaktır.

Bu çerçevede başvuruda bulunan mükelleflerin borçları için ilk müracaat tarihinden bu

Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar geçerli olan tecil faizi oranları uygulanacak, bu Tebliğin

yayımı tarihinden sonra ise tecil faizi hesaplanmayacaktır.

4- Bu Tebliğ kapsamında borçları taksitlendirilen mükelleflere, tecil ve taksitlendirilen

borçlarının % 10’unu ödemiş olmaları ve vadesi geçmiş başkaca bir borcunun bulunmaması

şartlarıyla vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair yazı verilecektir.

5- Motorlu taşıtlar vergisinden borcu olan mükelleflerin, bu Tebliğ ile getirilen düzen-

lemeden yararlanmak üzere her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvu-

ruda bulunmaları zorunludur.

Bu Tebliğ kapsamında motorlu taşıtlara ilişkin vergi ve diğer amme alacaklarının da

tecili uygun görülmüş olmakla birlikte, bu türden borçları tecil edilmiş mükelleflerin, maliki

oldukları taşıta ilişkin satış ya da devir yapabilmeleri için tecil edilen borçlarını defaten öde-

meleri gerekmektedir.
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6- Bu Tebliğ kapsamında yapılan taksitlendirmelere uygun ödemede bulunulmaması

halinde tecil ihlal edilmiş olacaktır. Ancak mükelleflerin taksitlendirme süresi içerisinde tecilin

geçerli sayılması yönünde talepte bulunmaları halinde bu talepleri tecili yapan makam tarafın-

dan değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

7- Bu Tebliğde belirtilen sürede yapılmayan tecil ve taksitlendirme başvuruları Seri:A

Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği ile tecile ilişkin diğer mevzuatla belirlenen usul ve esaslara

göre değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

8-  Bu Tebliğe göre yapılacak teciller hakkında da Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Teb-

liğinde, teminat uygulamasına ve tecil edilecek borç için tatbik edilmiş hacizlere ilişkin yapılan

açıklamalar dikkate alınacaktır.

9- 213 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nede-

niyle mirasçılar, kanuni temsilciler ve ortaklar gibi asıl amme borçlusu dışında amme borçlusu

sayılan kişiler de bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeden sorumlu oldukları tutar için talepte bu-

lunmaları halinde yararlanabileceklerdir.

Adi ortaklıklarda ve kollektif şirketlerde ortaklar ortaklığın ödenmemiş borçlarından

müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarından, ortaklığın borçları için hisseleri nispetinde

Tebliğ hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ortaklar

ortaklık borçlarının tamamı için Tebliğ ile getirilen düzenlemeden yararlanabileceklerdir.

Tebliğ olunur.

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KAZA ARAŞTIRMA

VE İNCELEME KURULU TARAFINDAN BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLMESİNE

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 1/8/2015 tarihli ve 29432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Tarafından Bilirkişi

Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fık-

rasının (b) bendinde geçen “yedi” ibaresi “beş” şeklinde, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında

geçen “şahsen” ibaresi “şahsen, posta veya E-posta” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/8/2015 29432
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

9 Eylül 2015 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 29470 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No  : 2014/72 

DAVACI : K.H 

MÜŞTEKİLER : 1 - Talbi Khadija, Abdelaziz Kızı Ghanou'dan olma 1986 doğumlu 

71 AV Rachidi Bloc Hıh. Berrechid/Fas  

  2 - Edrissi Hassani, Abdariz İdrissi ve Hkadtija Chibani kızız 86 

doğumlu DB Focukane Rus 23 No 42 Casablanca/Fas 

SANIKLAR : : 1 - Muhammed Serhat AKTAŞ-Zeki ve Nuray oğlu 1987 anbul 

doğumlu Malatya Pütürge, köyü nüfusuna kayıtlı Çobançeşme mah. 

Mimarsinan Cad. N. 17/13 Bahçelievler İstanbul TC: 60172123440 

  2 - Nuri Osman AKTAŞ- Mehmet ve Seher oğlu 1963 doğumlu 

Malatya Pütürge nüf. Kayıtlı, Kumbağ Mah. Atatürk cad. No:57    

D. 8 Tekirdağ adresinde oturur. TC 60199122594 

SUÇ : Basit Yaralama 

SUÇ TARİHİ : 27/l 1/2010 

SUÇ YERİ : İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE 

KARAR TARİHİ : 30/03/2015 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan yargılama 

sonunda; sanıkların basit yaralama suçunu işlediklerinden bahisle cezalandırılmaları için kamu 

davası açılmış sanıklar hakkında müşteki Edrissi Hassani'ye karşı kasten yaralama suçundan 

cezalandırılmalarını gerektirir her türlü şüpheden uzak kesin somut yeterli delil elde 

edilmediğinden BERAATLERİNE, sanıkların müşteki Talbi Khadija'ya karşı gerçekleştirdikleri 

basit yaralama suçundan eylemlerine uyan TCK'nun 86/2 maddesi gereğince 100 gün karşılığı 

adli para cezası ile cezalandırılmalarına, sanıklara verilen 100 gün adli para cezasının TCK'nun 

52/2 maddesi gereğince günlüğü takdiren 20 TL'den hesaplanmak suretiyle 2000 TL. Adli Para 

cezası ile cezalandırılmalarına dair tarafların yokluğunda verilen karar, müştekiler TALBİ 

KHADİJA ve EDRİSSİ HASSANİ'ye adresleri belirlenemediğinden tebliğ edilememiş olup 7201 

sayılı kanunun 28. Maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın Resmi Gazete’de 

yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan 

TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 

 6844 
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Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/9  

Karar No : 2013/174 

DAVACI : K.H. 

SANIK : MAMED KADYROV, Ansar ve Melhanım oğlu, 17/05/1975 

Kazakistan doğumlu, Zhambylskaya Merkenskiy Oytal Syfullina 

Sok. No:57 Kazakistan adresinde oturur. 

SUÇ : Kullanmak için UyuĢturucu Madde Bulundurmak 

SUÇ TARĠHĠ  : 08/08/2011 

SUÇ YERĠ  : ANTALYA/KEMER 

KARAR TARĠHĠ : 20/03/2013 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Mamed Kadyrov hakkında Kullanmak için 

UyuĢturucu Madde Bulundurmak suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan 

yargılama sonucunda; sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191/1,53,54 maddeleri 

gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıĢ, sanığın 5237 sayılı TCK nın 19/1/1 

maddesi gereğince hapis cezasına hükmolunduğu ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 

karar verilmiĢ olup, sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri 

gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 6846 

—— • —— 

İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/779 

Karar No : 2015/106 

Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 24/02/2015 

tarihli ilamı ile Türk Ceza Kanunu'nun 86/1 maddesi gereğince 9 AY HAPĠS, VELAYET HAK 

VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), ĠNFAZ SÜRESĠNCE 

KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1 - a, b, d, e) cezası ile cezalandırılan 

Osman ve Kifayet oğlu, 09/02/1969 doğumlu, Ġstanbul, Kartal, Yunus Mah./köy nüfusuna kayıtlı 

ÖZDEMĠR KAYABAġI tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ 

edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, 

tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza 

Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile Zabıt Katibine beyanda 

bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza Ġnfaz 

Kurumuna dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢumlu ile cezaevi yetkilisine beyanda 

bulunulması suretiyle Yargıtay ilgili ceza Dairesine temyizi kabil olmak üzere yasal süre 

içerisinde temyiz edilmediği taktirde verilen kararın kesinleĢeceğine karar verilmiĢ olup, 

Ġlan olunur. 6973 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

 DİYARBAKIR 

Esas No : 2015/284 
Karar No : 2015/466 
Suç : Yurt DıĢına Firar 
Suç Tarihi : 12.11.2006 - 03.11 2011 
Sanık Kimliği : Ahmet Hamdi ÖZDEMĠR - Abdullah ve Nermin oğlu, 02.02.1956 

Karasu d.lu, SAKARYA/Kocaali - Cedit Mah. nüfusuna kayıtlı, 
Diyarbakır/Lice Ġlçe J. K.lığı emrinde görevli 1986/3 trp. J. Er iken 
terhisli T.C. Kimlik No: 19697648662 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 21.10.2014 tarihli duruĢmada, 
Sanık Ahmet Hamdi ÖZDEMĠR'in 12.11.2006 - 03.12.2011 tarihleri arasında temadi eden 

müsnet Yurt DıĢına Firar suçunu iĢlediği subuta erdiğinden eylemine uyan ASCK'nın 67/1-A 
maddesi uyarınca TAKDĠREN ve TEġDĠDEN BĠR YIL BĠR AY HAPĠS CEZASI ĠLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın yargılama sırasındaki iyi hali nedeniyle sanığın cezasından 5237 sayılı TCK'nın 
62'nci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETĠCETEN ON AY YĠRMĠ 
BEġ GÜN HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın 03.12.2011 - 06.01.2012 tarihleri arasında nezarette ve yolda, 06.01.2012 - 
26.04.2012 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin 5237 sayılı TCK'nın 63'üncü 
maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA, 

CMK'nın 231/(7) fıkrasının amir hükmü uyarınca; bu aĢamada, verilen hürriyeti bağlayıcı 
cezanın ertelemesi veya seçenek yaptırımlara çevrilmesi hususlarında bir karar tesis edilmesine 
YER OLMADIĞINA, (8) fıkrası uyarınca denetim suresi içinde Dava zamanaĢımının duracağının 
ĠHTARINA, 

5271 sayılı CMK'nın 231'inci maddesi uyarınca bu HÜKMÜN AÇIKLANMASININ 
GERĠ BIRAKILMASINA. 

5237 sayılı TCK'nın 51/(3) ve 5271 sayılı CMK'nın 231/8'inci maddeleri uyarınca kararın 
kesinleĢmesinden itibaren baĢlamak üzere sanık hakkında BEġ YIL DENETĠM SÜRESĠ 
UYGULANMASINA, 

5237 sayılı TCK'nın 51/(6) ve 5271 sayılı CMK'nın 231/8-a, b, c maddeleri uyarınca 
takdiren sanık hakkında hiçbir denetimli serbestlik tedbiri UYGULANMAMASINA, 

Suç dosyası ESASIN; denetim süresi içerisinde hükmün açıklamasının geri bırakılması 
kararları için tutulan esas defterine KAYDEDĠLMESĠNE ve DERDEST TUTULMASINA, 

BeĢ yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı ġubat ayında hükümlünün sabıka 
kaydının ĠSTENMESĠNE, kasti bir suç iĢlendiğinin tespiti halinde, suç dosyasının esasa 
kaydedilerek, yargılamaya DEVAM EDĠLMESĠNE VE HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, 

Sanığa denetim süresi içerisinde kasti bir suç iĢlemesi verilen mahkumiyet hükmünün 
AÇIKLANACAĞININ, suç iĢlemezse hükmün ortadan kaldırılarak, davanın düĢmesine karar 
verileceğinin ve tesis edilen hükmün hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağının ĠHTARINA, 

Kararın kesinleĢmesinden sonra bir suretinin Adli Sicil Müdürlüğüne GÖNDERĠLMESĠNE, 
Talebe uygun; 353 sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209, 212’nci maddeleri ile CMK'nın 

263'üncü maddesi uyarınca hüküm yüzüne karĢı verilenler yönünden hükmün yüze karĢı 
okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren 1 hafta 
içerisinde, Mahkememize verilecek bir dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta tutanak 
düzenlemesi için yapılacak bir beyanla, askeri ve sivil adli makamlara veya asker kiĢiler 
yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine veya tutuklular 
yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak yazılı, veya sözlü müracaatla en yakın 
Askeri Mahkemede itiraz, mümkün olmak üzere karar verildi. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm 
aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiĢ, adresleride zabıta marifetiyle tespit edilemediğinden, 
kararın, 7201 sayılı E.K. Tebligat Kanuna göre Resmi Gazete’de ilanından itibaren 15 gün 
içerisinde sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, 
askeri ve sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay'da 
temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın kesinleĢeceği 
hususu ilanen tebliğ olunur. 7755 



Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 9 Eylül 2015 – Sayı : 29470 

 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

 DİYARBAKIR 

Esas No : 2013/1140 

Karar No : 2014/792 

Suç : Ġzin Tecavüzü 

Suç Tarihi : 21.07.1992 - 21.07.1993 

Sanık Kimliği : Erdal SAĞIROĞLU - Rasim ve Gülsüm oğlu 1965 d.lu Manisa, 

Merkez, Alabey Mah. nüfusuna kayıtlı. Mardin 70'inci Mknz. P. Tug. 

Krh. BI. K.lığı emrinde görevli iken terhisli 1971/3 tertip P. Er T.C. 

Kimlik No: 32036078166 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 16.07.2014 tarihli duruĢmada; 

Mahkememizin hükümlü Erdal SARIOĞLU hakkında Ġzin Tecavüzü suçundan tesis ettiği 

17.02.1995 tarih ve 1995/222-79 E.K. sayılı hükmünün lehe kanun değerlendirilmesi bakımından 

yeniden ele alınması sonucunda; 

Hükümlünün Erdal SARIOĞLU'nun 07.05.1992-21.07.1993 tarihleri arasında temadi 

eden müsnet Ġzin Tecavüzü suçunu iĢlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As. C.K.'nun 66/1-b 

maddesi uyarınca TAKDĠREN BĠR YIL HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün yargılama aĢamasındaki iyi hali nedeniyle hükümlünün cezasından 5237 

sayılı T.C.K.'nun 62'nci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak ON AY HAPĠS 

CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

C.M.K.'nın 231/6-b maddesi uyarınca hükümlünün yeniden suç iĢlemeyeceği hususunda 

kanaat oluĢmaması nedeniyle C.M.K.'nın 231'inci maddesindeki Hükmün Açıklanmasının Geri 

Bırakılması hükümlerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA; 

5237 sayılı T.C.K.'nun 51/1-b maddesi uyarınca hükümlünün yeniden suç iĢlemeyeceği 

hususunda kanaat oluĢmaması nedeniyle hükümlü hakkında takdir olunan netice hapis cezasının 

ERTELENMESĠNE YER OLMADIĞINA, 

Hükümlü hakkında hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın T.C.K.'nun 50/1-a ve 52'nci 

maddeleri uyarınca beher gün karĢılığı 20 TL. hesabıyla adli para cezasına çevrilerek 

NETĠCETEN ALTI BĠN TÜRK LĠRASI (6.000 TL.) ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, HÜKMOLUNAN ADLĠ PARA CEZASININ AYLIK TAKSĠTLER 

HALĠNDE YĠRMĠ EġĠT TAKSĠTLE (300'ER TL.'LĠK EġĠT AYLIK TAKSĠTLER HALĠNDE) 

HÜKÜMLÜDEN TAHSĠLĠNE, TAKSĠTLERDEN BĠRĠSĠNĠN SÜRESĠNDE ÖDENMEMESĠ 

HALĠNDE GERĠ KALAN MĠKTARIN TAMAMININ BĠR DEFADA TAHSĠL EDĠLMESĠNE, 

ÖDENMEYEN ADLĠ PARA CEZASINININ HAPĠS CEZASINA ÇEVRĠLMESĠNE, 

Hükümlünün 21.07.1993 - 03.08.1993 tarihleri arasında yol ve nezarette geçirdiği 

sürelerin (BĠR GÜN KARġILIĞI 100 (YÜZ) TL. SAYILMAK ÜZERE) T.C.K.'nun 63'üncü 

maddesi uyarınca netice adli para cezasından MAHSUBUNA, 

Talebe uygun 353 sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209, 212'nci maddeleri ile C.M.K.'nun 

263'üncü maddesi uyarınca hüküm yüzüne karĢı verilenler yönünden hükmün yüze karĢı 

okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta 

içerisinde askeri veya sivil adli makamlara dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda 

bulunulması suretiyle veya asker kiĢiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya 

askeri kurum amirliğine veya tutuklular yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak 

yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay da temyizi mümkün olmak üzere mümkün olmak 

üzere karar verildi. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm 

aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiĢ, adresleri de zabıta marifetiyle tespit edilemediğinden, 

kararın 7201 sayılı E.K. Tebligat Kanuna göre Resmi Gazete’de Ġlanından itibaren 15 gün 

içerisinde sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, 

askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay'da 

temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın kesinleĢeceği 

hususu ilanen tebliğ olunur. 7919 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Beypazarı Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait Beytepe Mahallesi Bankalar Caddesi 357 Ada 82 Parselinde 

kayıtlı bulunan 460,00 m2 büyüklüğündeki taĢınmaz üzerinde yer alan Kargir Turistik Otel 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Ģartnamesi gereğince 

satılacaktır. 

TaĢınmazın satıĢ ihalesi Beypazarı Belediyesi Ġhale Odasında (KurtuluĢ Mah. Ġrfan 

GümüĢel Cad. No: 20/68 PK: 06730 Beypazarı/ANKARA) Encümenimizce 05.10.2015 Tarihinde 

Saat: 14.10’da yapılacaktır. 

SatıĢa esas Muhammen Bedel: 5.465.590,00-TL olup, Geçici Teminatı: %3 163.967,70-TL dır. 

ĠHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER 

Ġsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek Ġhale Dosyasında aranacak belgeler 

Ģunlardır: 

1 - Teklif mektubu, 

2 - Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu, 

3 - Gerçek kiĢiler için nüfus cüzdanı sureti, 

4 - Gerçek kiĢiler için yerleĢim belgesi (Ġkametgâh Belgesi), 

5 - Ġsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi 

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, 

6 - Gerçek kiĢiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iĢtirak ediliyorsa, isteklinin 

adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname, 

7 - Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmıĢ 

olduğu yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 

kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge 

ve imza sirküleri, 

8 - Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine iliĢkin kanuni Ģartları 

taĢımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek. 

9 - Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi. 

TaĢınmazların ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını Ģartnamede belirtilen belgeler ile 

birlikte satıĢ Ģartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak (teklif mektupları iç 

zarfa koyulacak, ağzı kapatılıp teklif sahibi tarafından imzalanacak ve diğer ihale evrakı ile 

birlikte dıĢ zarfın içerisine konulacaktır. Ġç ve dıĢ zarfların üzerine teklif veren kiĢi yâda 

kuruluĢun ismi ve irtibat telefonu yazılacaktır.) 05.10.2015 tarihine rastlayan Pazartesi günü ihale 

saatine kadar Beypazarı Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) verilmek üzere Emlak 

Ġstimlâk Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karĢılığında teslim edeceklerdir. Posta ile 

yapılacak tekliflerde meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

10 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlanen duyurulur. 8182/1-1 
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40 KALEM MUHTELĠF MĠKTARDAKĠ LABORATUVAR MALZEMESĠ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Aksaray Üniversitesi Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı 40 

Kalem Muhtelif Miktardaki Laboratuvar Malzemesi, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç 

sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine, idari Ģartnamesine ve icmal listesine uygun 

olarak ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satınalınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 

Sıra No Malzemenin Cinsi 

Ürün Kalem 

Sayısı 

Ġhale Doküman 

Bedeli 

Ġhale Doküman Bedeli 

(Tamamı Ġçin) 

1 KISIM-1 32 100.-TL 

130.-TL 2 KISIM-2 5 100.-TL 

3 KISIM-3 3 70.-TL 

 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, yukarıda belirtilen Ģartname bedellerini Ofis veznesine veya Ġhale Ek 

ġartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf – iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18.09.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dıĢ zarf muhteviyatına göre 

tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları aynı gün ya da komisyonca belirlenen 

baĢka bir tarihte açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında 

tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen malzeme cinsi ve malzemeler teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 8179/1-1 
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ĠHALE ĠPTALĠ VE YENĠ ĠHALE ĠLANI 

Kadıköy Belediye Başkanlığından: 

Kadıköy Ġlçesi, Merdivenköy Mahallesi 287 pafta, 2255 ada, 22 parsel sayılı, 205,00 m² 

alanlı taĢınmaz (imar durumu dosyasındadır) Kat KarĢılığı ĠnĢaat yaptırılarak değerlendirilecek ve 

yapılacak inĢaat % 60 Kadıköy Belediyesine % 40 yüklenici firmaya kalacak Ģekilde 

bölüĢtürülecektir. 2.091.500,00.- TL Muhammen Bedel üzerinden Kadıköy Belediyesine kalacak 

492,00 m² net daire alanının kabulü ve bu alanın sabit kalması koĢuluyla teklifler 144.000,00. TL- 

bedel üzerinden artırma yapılacak Ģekilde 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine 

göre 03.09.2015 PerĢembe günü saat:14:00’ de yapılacak ihale, ihale Ģartnamelerinde yapılması 

gereken değiĢiklikler nedeniyle iptal edilmiĢtir. 

Söz konusu taĢınmazın 2.091.500,00.- TL Muhammen Bedel üzerinden Kat KarĢılığı 

ĠnĢaat yaptırılarak değerlendirilmesi ve mevcut Ġmar Durumu Ģartlarına göre yapılacak inĢaatın % 

60 Kadıköy Belediyesine, % 40 yüklenici firmaya kalacak Ģekilde bölüĢtürülmesi esasına göre 

Emsal Kullanım Alanının kabulü ve tekliflerin 144.000,00. TL- bedel üzerinden artırma yapılacak 

Ģekilde 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a Maddesine göre 29.09.2015 Salı günü 

saat:14:00’ de yeniden ihaleye çıkarılmasına karar verilmiĢtir. Geçici teminat 62.745,00.-TL, 

dosya satıĢ bedeli 500,00.TL’ dir. 

Yukarıda muhammen bedeli ile teminat miktarı yazılı olan taĢınmaz mal kat karĢılığı 

inĢaat yaptırılması ve yapılacak inĢaatın % 60 Kadıköy Belediyesine %40 yüklenici firmaya 

kalacak Ģekilde bölüĢtürülmesi iĢinin ihalesi 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi 

uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile 29/09/2015 Salı günü, saat 14:00’de Fahrettin Kerim 

Gökay Caddesindeki No:2 Kadıköy – Ġstanbul adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi Encümeni 

toplantı salonunda, Kadıköy Belediye Encümenince yapılacaktır. ġartnamelerdeki kayıtlar 

uyarınca ihale edilecek olan kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢine ait Ģartnamelere iliĢkin dosyalar 

Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye girmek için Ģartnamelere havi dosya  Emlak 

ve Ġstimlak Müdürlüğünden ihale saatine kadar  500,00.-TL bedel karĢılığında alınabilir. 

Ġsteklilerin; 

a) Kanuni ikametgah, (onaylı) 

b) Nüfus sureti, (onaylı) 

c) ġirket adına gireceklerin noter tasdikli imza sirküleri ile Ģirketin ticari siciline kayıtlı ve 

halen faaliyet de olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmıĢ belge, 

d) Vekaleten iĢtirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamesi ile imza beyannamesi, 

e) Yabancı tebaanın 10 seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicilinde kayıtlı 

bulunduğunu tespitine iliĢkin belgeler,  

f) Katılımcı yabancı Ģirket ise c fıkrasında yazılı Ģartlara haiz bulunması (Türkiye’de 

Ģubesi olmayan Ģirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ 

olacaktır), 

g) Ġsteklilerin ortak giriĢim olarak talipli olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim 

beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesi, 

h) Muhammen bedelin %3 ü tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat 

mektubu, (teminat mektupları 2886 sayılı yasa kapsamında iĢin adına ve limit dahilinde 

alınacaktır.) 

ı) Dosya bedeli tahsilat makbuzu ile birlikte hazırlayacakları kapalı teklif mektubuna havi 

kapalı teklif zarflarını ihale saatine kadar Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Encümen ġefliğine vermeleri 

gerekmektedir. 

- Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8143/1-1 
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HASSAS EKĠM MAKĠNASI VE SEYYAR PANCAR BOġALTMA MAKĠNASI YEDEKLERĠ 

ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

ĠKN : 2015 / 118362 

1 - Ġdarenin : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

a) Adresi : MithatpaĢa Cad. No:14   06100 YeniĢehir/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 458 55 00   Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01 

c) Elektronik Posta Adresi : - 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Muhtelif cins ve miktarlarda 10 kalem Hassas Ekim 

Makinası ve Seyyar Pancar BoĢaltma Makinası 

Yedekleri 

b) Teslim Yeri : Ankara ġeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut/Ankara  

c) Teslim Tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip 75 (YetmiĢbeĢ) 

takvim günü. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve Saati : 29.09.2015 Salı günü, Saat 14.00 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır, 

5 - Ġhale dokümanları MithatpaĢa Caddesi No:14  06100 YeniĢehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale 

dökümanları, KDV. dahil TL.50,00 (Elli Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 29.09.2015 Salı günü, saat 14.00’e kadar MithatpaĢa Caddesi No.14  06100 

YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 8128/1-1 
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SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - ĠĢletmemiz yetiĢtirmesi 17 baĢ Safkan Erkek Arap tayı açık artırma suretiyle 

satılacaktır. 

2 - Ġhale 22.09.2015 günü saat 12.00’de Ġstanbul Veliefendi Hipodromu’nda Alım – Satım 

ve Ġhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.  

3 - Geçici teminat tay baĢına 15.000,00 TL dir. 

4 - Konuya iliĢkin Ģartname, Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No:62 

Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve iĢletmemizde görülebilir. 

5 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerde aĢağıdaki Ģartlar aranır. 

a) Kanuni ikametgâhı olması ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi, 

b) Bu iĢe ait geçici teminat vermiĢ olması, 

c) MüĢterinin tüzel kiĢi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz 

edilmesi, 

d) Yabancı ġirketlerin Türk ġirketlerinde aranan Ģartlarından baĢka ibraz edecekleri 

vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ olması. Yabancı müĢterilerin getirecekleri 

belgeler Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir. 

6 - TĠGEM Ġktisadi Devlet TeĢekkülü olup, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tabi 

değildir. Yapılan ihale satıĢ ihalesi olduğundan Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp Ġhale TĠGEM 

Alım-Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.   

Ġlan Olunur. 

ADRES: 

Karacabey Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğü 

Karacabey-Ġzmir Karayolu Üzeri 7.Km. 

Karacabey/BURSA  

Tel : 0224 689 64 75 

Faks : 0224 689 64 96 8141/1-1 

—— • —— 

KAMERALARA BAKIM YAPTIRILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamızın Muhtelif yerlerinde bulunan 133 Adet Kameranın 1 (Bir) Yıl boyunca 

periyodik bakımı, teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Kameralar Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy-Yenimahalle/ANKARA adresinde 

görülebilir.  

3 - Teklifler en geç 16.09.2015 ÇarĢamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 8174/1-1 
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TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 3348 

2 - TaĢınmaza Dair Bilgiler: 

a) Ġli : Ġstanbul 

b) Ġlçesi : Sultangazi 

c) Cinsi : Arsa 

d) Pafta No : ------- 

e) Ada No : 2335 

f) Parsel No : 2 

g) Yüzölçümü : 1.450 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Vakfiye : Yok 

j) Halihazır : ĠĢgalli 

k) Ġmar Durumu : Ticaret Alanı 

l) Adres (Cadde-Sokak-No) : Cebeci Mah. 

3 - Muhammen Bedeli : 4.567.500.-TL 

4 - Geçici Teminatı : 137.025.-TL 

5 - Ġhale Tarihi ve Saati : 30 Eylül 2015 - 13:00   Son teklif verme saati: 13:00 

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

Saraçhane / Ġstanbul 

7 - Ġhale Usulü : Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı 

Teklif Usulü 

8 - Ġhale Ģartnamesi : Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz 

olarak görülebilir. 

  Binbirdirek Mah. Piyarloti Cad. No:4 ÇemberlitaĢ - 

Fatih /ĠSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 88 

  Fax: 0212 449 51 33 

9 - ġartname Bedeli : 100.-TL 

10 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aĢağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf 

b) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (Ġstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. 

Kimlik Numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya ―Pasaport‖ ibrazı 

halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.) 
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c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine iliĢkin Ģartları taĢımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), 

d) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi 

c-a) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge,(Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerinin, bu tüzel kiĢiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ 

olması gerekir.) 

c-b) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan tüzel kiĢilerin her birinin (c-a)’daki 

esaslara göre temin edecekleri belge, 

e) Ġmza sirküleri, 

d-a) Tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

d-b) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan tüzel kiĢilerin her birinin (d-a) 

fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

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

vekaletnameleri (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekaletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ 

olması gereklidir.) 

g) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiĢ Geçici Teminat 

h) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢim beyannamesi. 

11 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ veya apostil Ģerhini havi olması gerekmektedir. 

12 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale Ģartnamesinde 

belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale 

günü 30 Eylül 2015 saat:13:00’a kadar Encümen Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar 

karĢılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve 

postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgah getirmeyen gerçek kiĢiler, kimlik paylaĢım sistemi 

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

Belediye BaĢkanlığı KemalpaĢa Mah. ġehzadebaĢı Cad. No: 25 34134 Fatih/ĠSTANBUL) 

baĢvurmaları gerekmektedir. 

14 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 8133/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti BüyükĢehir Belediyemize ait Ġlimiz OnikiĢubat Ġlçesi Üngüt Mahallesi 4528 

ada 7 nolu parselde kayıtlı tam 7738,08 m²’lik arsa, 11 Ağustos 2015 tarih ve 2015/1163 sayılı 

Encümen kararına istinaden mülkiyeti satılacaktır.  

2 - Ġhale 29 Eylül 2015 Salı günü saat 15’00’da ―ĠsmetpaĢa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı 

No: 25 Dulkadiroğlu/KahramanmaraĢ‖ BüyükĢehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda 2886 

sayılı Devlet ihale Kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.   

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname Emlak ve Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığında görülebilir veya 

bedeli karĢılığında alınabilir. 

4 - Ġhale Ģartname bedeli 250,00 TL olup, Ģartname bedeli ödemeyenler ihaleye 

katılamayacaklardır. (Ģartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığına ödenecektir)  

5. - Ġhale ile mülkiyeti satılacak arsanın beher m²’sinin muhammen bedeli 2.500,00 TL 

olup, tamamının muhammen bedeli 19.345.200,00 TL dir.  

6 - Ġhale ile satılacak arsanın geçici teminatı 580.356,00 TL olup, geçici teminatlar nakit 

olarak ödenecekse ihale saatinden önce Vakıfbank ÇarĢı ġubesi 00158007292361081 nolu 

hesabına yatırılarak dekonta açıklama olarak iĢin adı ve teminatın türü belirtilecektir.  

7 - Ġhtilafların çözümünde KahramanmaraĢ Mahkemeleri ve Ġcra Daireleri yetkilidir. 

8 - Ġhale ile satılacak arsanın Belediye imarı ve Ģehirciliği açısından çevresinde yapılaĢma 

% 90 tamamlanmıĢ, Ġmar parselidir. Mücavir alan içerisinde imar planında tamamı E=2.00 nizam 

Karma Kullanım Alanı Max: kat = 12 kat olup, Etrafı genel olarak konut alanları, Resmi konut 

alanları ve ticari mahalde yer alıp, ÇarĢı merkezine kısmen uzaktır. Kamu binalarına (Valilik, 

Belediye, Emniyet Müdürlüğü gibi binalara toplu taĢıma mesafesindedir.) Yeni yapılaĢmalarda 

Adliye, 12 ġubat Belediye binası, P.T.T. gibi Kamu hizmet binalarına yakındır. Hanefi Mahçiçek 

Bulvarı  güzergâhında 50 metrelik ana artere cepheli parsel konumundadır. Ayrıca Belediye ve 

diğer hizmetlerden % 90 oranında yararlanmakta ve ulaĢım imkânlarından da faydalanmaktadır.  

9 - GEÇĠCĠ TEMĠNATA ĠLĠġKĠN ESASLAR:  

a) Tedavüldeki Türk parası  

b) Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu  

c) Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller  

d) Özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları    

10 - ĠHALEYE KATILACAKLARIN AġAĞIDAKĠ BELGELERĠ YANLARINDA 

HAZIR BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDĠR.  

a) Ġkametgah veya tebligat adresini gösterir belge,  

b) Geçici teminat belgesi; (Geçici teminat nakit olarak yatırılmak istendiği takdirde 

Belediyemizin Vakıfbank ÇarĢı ġubesi 00158007292361081 nolu hesabına yatırılarak dekonta 

açıklama olarak iĢin adı, ihale kayıt numarası teminatın türü belirtilecektir.  

c) Ġhaleye vekaleten giriyorsa noter onaylı vekaletname ile vekaleten ihaleye girenin noter 

onaylı imza sirküleri  

d) Ġhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanda bulunacaktır. 

e) Ġhaleye Ģirket adına giriyorsa evrakların aslı veya Noter tasdikli olmak kaydıyla; 

f) ġartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.  

- Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi  

- Ticaret Sicil Gazetesi 

- ġirket yetkilisine ait imza sirküsü 

11 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 8140/1-1 
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TAġINMAZLAR SATILACAKTIR 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü 

Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170 

34408 - Kağıthane / ĠSTANBUL 

AĢağıda adı, tahmini keĢif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taĢınmazlar 

2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü artırma ile satıĢa çıkarılmıĢtır. Artırma 

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Ġhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu 

taĢınmazlara ait artırma dosyası ve Ģartname Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Ġhaleler 

BaĢmühendisliğinde görülebilir. 

Bu taĢınmazlara, teklif vermek isteyenlerin TaĢınmazlar BaĢmühendisliğinden; taĢınmazın 

halihazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alması, ―Alıcı taĢınmaz malı mevcut 

durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, iĢgal, hasar, hisse, alan (m²) 

imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum Ģerhler v.b. durumlarını) görmüĢ, beğenmiĢ ve kabul etmiĢ 

sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı 

bulunmayacaktır.‖ 

TaĢınmaz malın satıĢ ihalesine ait ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekliden 

alınacaktır. 
 

ĠĢin Adı 
Tahmini 

Bedeli 

Geçici 

Teminatı 

Ġhale Gün ve 

Saati 

Ġstanbul Ġli, Büyükçekmece Ġlçesi, Celaliye 

Mahallesi sınırları içerisinde kalan mülkiyeti 

idaremize ait 933 ada 1 parsel nolu 14.966,17 

m² taĢınmaz. 

6.839.539,70 

TRY 

183.739,50 

TRY 

28.09.2015 

Pazartesi 

Saat: 14:00 

Ġstanbul Ġli, Büyükçekmece Ġlçesi, Celaliye 

Mahallesi sınırları içerisinde kalan mülkiyeti 

idaremize ait 936 ada 1 parsel nolu 12.894,00 

m² taĢınmaz. 

6.124.650,00 

TRY 

205.186,19 

TRY 

28.09.2015 

Pazartesi 

Saat: 14:30 

 

1 - Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kiĢilerin, teklif 

verecekleri her ihale için ayrı ayrı olmak üzere; 

a) Gerçek kiĢiler için YerleĢim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden) 

b) Gerçek kiĢiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden), 

c) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

d)Tüzel kiĢiler için, tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin 

yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil 

gazetesi, 

e) Tüzel kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

f) Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

g) Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat 

mektubunun Ģekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen 

Ģartları taĢıması gerekir.) 
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h) TaĢınmaz Mal SatıĢ ġartnamesi, (ġartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iĢtirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 

i) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile Ģartnameye uygun 

ortak giriĢim beyannamesini vermesi, (Ġhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleĢmesi verilir.) 

j) Yer görme belgesi (idare ve iĢtirak eden tarafından imzalı) 

2 - Ġhaleye katılabilme Ģartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın 

üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi iĢe ait 

olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından 

imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 

Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 - Kağıthane / ĠSTANBUL adresine Ġhale 

Komisyon BaĢkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir 

nedenle oluĢacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

3 - SatıĢ bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%18 KDV), 

resim, harç ile ulaĢım giderleri alıcıya aittir. 

4 - Ġhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Ġlan olunur. 8105/1-1 

—— • —— 

ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından: 

Aksaray OSB Yönetim Kurulu tarafından yapılacak olan, Aksaray OSB Ġlave Alanına ait 

(135 ha) yol, içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu inĢaatlarından müteĢekkil altyapı yapım iĢi, 

anahtar teslimi olacak Ģekilde kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Recep Tayyip ERDOĞAN Blv. No: 4 OSB   AKSARAY 

Tel: 0 382 266 22 88 

2 - Ġhale Konusu Yapım ĠĢinin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Aksaray OSB Ġlave Alanına ait (135 ha) yol, içmesuyu, 

kanalizasyon ve yağmursuyu inĢaatlarından müteĢekkil 

altyapı yapım iĢi 

b) Yapılacağı Yer : AKSARAY 

c) ĠĢe BaĢlama Tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin Süresi : SözleĢmeden itibaren 210 gün. 

e) KeĢif Bedeli : Anahtar teslimi teklif bedeli 

f) Geçici Teminatı : Teklif bedelinin %4’ü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Aksaray Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Adres: Recep 

Tayyip ERDOĞAN Blv. No: 4 Organize Sanayi Bölgesi 

AKSARAY 

b) Tarihi ve Saati : 29/09/2015 - Saat: 14:00 

4 - Ġhale dosyası idareden ücretsiz olarak görülebilecektir. 

5 - Ġhaleye katılabilme Ģartları, istenilen belgeler ve projeler için ihale dosyası idareden 

400 TL karĢılığında satın alınabilecektir. 8181/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

İncirliova Belediye Başkanlığından: 

MADDE 1 - Ġncirliova Belediyesinin Mülkiyetinde olup, nitelikleri ve muhammen 

bedelleri aĢağıda belirtilen Aydın Ġli, Ġncirliova Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi tapunun 4839 Parselinde 

kayıtlı, Ġmar Planında Akaryakıt Ġstasyonu olarak gözüken toplam 7.107,00 m2 yerin 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ‖Kapalı Teklif usulü‖ artırma suretiyle taĢınmaz 

mal satıĢ Ģartnamesinde belirtilen kayıt ve Ģartlarda ½ si peĢin ½ si 12 ay taksitle satıĢa 

çıkartılmıĢtır. 
 

Sıra 

No Parsel Ada Alanı 

Ġmar 

Durumu 

Muhammen Bedel 

(KDV dahil) 

Geçici Teminat 

Bedeli 

1 4839 - 7,107.00 m2 
Akaryakıt 

Ġstasyonu 
9,230,000.00 TL 276,900.00 TL 

 

MADDE 2 - SatıĢa konu gayrimenkulün satıĢ ihalesi, 22/09/2015 Salı günü saat: 14:00’de 

Belediye BaĢkanı makam odasında Belediye encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 35/a maddesine göre artırıma dayalı olarak kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

MADDE 3 - Ġhaleye katılacaklardan istenecek belgeler: (Ġhalenin yapıldığı yıl içinde 

alınacak belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak Ģartıyla) 

A) Gerçek KiĢilerden; 

1 - Tebligat için adres beyanı, 

2 - T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti, 

3 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu, 

4 - Vekâletle katılanlardan noter tasdikli vekaletname ve vekaleten katılına ait imza 

beyannamesi, 

5 - Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi, 

6 - Her sayfası imzalı TaĢınmaz Mal SatıĢ ġartnamesi, 

7 - Ġhale ġartnamesi alındı makbuzu. 

B) Tüzel KiĢilerden; 

1 - Ġlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya 

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir 

belge, 

2 - Tebligat için adres beyanı, 

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 

4 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu, 
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5 - Vekaleten iĢtirak edilmesi halinde, Noter tasdikli vekaletname ve vekalet katılana ait 

imza beyannamesi, 

6 - Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi, 

7 - Her sayfası imzalı ve kaĢeli TaĢınmaz Mal SatıĢ ġartnamesi, 

8 - Ġhale ġartnamesi alındı makbuzu. 

C) Ortak giriĢim olması halinde; 

Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her birinden (A) veya (B) 

maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir. 

MADDE 4 - Ġhaleye katılamayacak olanlar: 2886 sayılı devlet ihale kanununun 6 ncı 

maddesinde belirtilen Ģahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 

MADDE 5 - Belediye encümeni, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte 

serbesttir. 

MADDE 6 - Geçici Teminat: Ġstekliler satın alacakları gayrimenkulün muhammen 

bedelinin %3’ü 276.900,00 TL (iki yüz yetmiĢaltı bin dokuzyüz Türklirası) oranında geçici 

teminat vereceklerdir. 

MADDE 7 - SatıĢ ġartnamesinin görülmesi ve temini: TaĢınmaz Mal SatıĢ ġartnamesi; 

Ġncirliova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ancak 

ihaleye iĢtirak edeceklerin 500,00 TL karĢılığında Ģartnameyi almaları zorunludur. 

MADDE 8 - Tekliflerin Verilmesi: Ġstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat: 13:30’a 

kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 

Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli 

taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale günü saat 13:30’a kadar 

Belediye Encümenine ulaĢması Ģarttır. 

Ġsteklinin yukarıda belirlenen saatten sonraki tevdi istekleri veya postadaki gecikmeler 

kesinlikle kabul edilmeyecek ve ihaleye katılmak için mazeret olarak ileri sürülmeyecektir. 

MADDE 9 - SatıĢ Bedelinin Ödenmesi: Gayrimenkulün satıĢ bedeli, kararın Belediye 

BaĢkanlığınca onaylanmasına müteakip, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde 

yarısı yatırılacak olup; geri kalan yarısı da 12 eĢit taksitte taksitler halinde ödenecektir. Ġhale 

sonucunun istekliye elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün iadeli taahhütlü posta yoluyla 

gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün (Bu tarihten önce tarafınıza 

tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi esas alınır) tarafınıza tebliğ tarihi sayılacaktır. 

 8104/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: 5761 Karar Tarihi: 03/09/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/09/2015 tarihli toplantısında; Doğal Gaz 

Dağıtım ġirketleri Ġçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı 

Kurul Kararı uyarınca; AgdaĢ Adapazarı Gaz Dağıtım Anonim ġirketi’nin 2012 - 2016 yılları 

arası perakende satıĢ tarifelerine yönelik alınmıĢ olan 25/07/2015 tarihli ve 5657 sayılı Kurul 

Kararı ile değiĢik 27/03/2014 tarihli ve 4939 sayılı Kurul Kararının revize edilmesine yönelik 

aĢağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazetede yayımlanmasına, karar verilmiĢtir. 

Madde 1 - 4939 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinin (a) fıkrasında yer alan tablo 

aĢağıdaki Ģekilde revize edilmiĢtir. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Yatırım Tavanı* 20.047.910 20.047.910 20.047.910 20.047.910 20.047.910 

GeniĢleme Sebebiyle 

Ġlave Yatırım Tavanı** 
 0 0 6.828.315 12.681.156 

 
* Bu bedeller 2012 yılı baĢı fiyatlarıyladır. 

* Bu bedeller 2015 yılı baĢı fiyatlarıyladır. 

Madde 2 - 4939 sayılı Kurul Kararının 3 üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki sistem 

kullanım bedeli üst sınırları, 2015 yılı Eylül ayı için aĢağıdaki tabloda yer alan bedeller olarak 

uygulanır. Bu bedellerin güncellenmesinde ve uygulanmasında 4939 sayılı Kurul Kararı 

hükümleri geçerlidir. 
 

 YILLIK TÜKETĠM MĠKTARI SĠSTEM KULLANIM BEDELĠ (TL/Sm3) 

Kademe 1 0-100.000 m3 0,094521 

Kademe 2 100.001 m3 ve üzeri 0,012360 
 
Madde 3 - Bu Karar 04/09/2015 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 4 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu BaĢkanı yürütür. 

REVĠZYONDA ESAS ALINAN PARAMETRELER TABLOSU 

2015 2016

Öngörülen Şebeke Yatırım Tutarı 6.828.315 12.681.156

Öngörülen Bağlantı Gelirleri (Vergi Yükü Hariç) 0 824.836

Öngörülen Tarifeye Esas Net Yatırım Tutarları 6.828.315 11.856.319

Nominal Düzenlenmiş Varlık Tabanı 6.828.315 18.684.634

Yatırımların İtfası 310.378 849.302

Tarifeye Esas Düzenlenmiş Varlık Tabanı 3.258.968 12.021.446

Şebeke Harici Düzenlenmiş Varlık Tabanı 162.948 601.072

Makul Getiri Tutarı 382.205 1.409.851

Düzenlenmiş İşletme Giderleri 8.326 254.444

AR-GE Tutarı 83 2.544

Ar-Ge Dahil Düzenlenmiş İşletme Giderleri 8.409 256.989

Diğer Gelirler 758 23.154

Tarifeye Esas Net İşletme Giderleri 7.652 233.834

İşletme Sermayesi Gideri 75 2.305

Yıllık Gelir Gereksinimi 700.310 2.495.292

Yeni Abone Sayısı (BBS) 0 2.500

Toplam Tüketim 0 407.959

* Tabloya esas değerler 2015 başı fiyatlarıdır.

REVİZYONDA ESAS ALINAN PARAMETRELER*

 8124/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: 5760 Karar Tarihi: 03/09/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/09/2015 tarihli toplantısında; Doğal Gaz 

Dağıtım ġirketleri Ġçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 

sayılı Kurul Kararı uyarınca; Esgaz EskiĢehir ġehiriçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt 

Anonim ġirketi’nin 2012-2016 yılları arası perakende satıĢ tarifelerine yönelik alınmıĢ olan 

21/02/2013 tarihli ve 4290 sayılı Kurul Kararı ile değiĢik 26/11/2012 tarihli ve 4144 sayılı Kurul 

Kararının revize edilmesine yönelik aĢağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazetede 

yayımlanmasına, karar verilmiĢtir. 

Madde 1 - 4290 sayılı Kurul Kararı ile değiĢik 4144 sayılı Kurul Kararının 2 nci 

maddesinin (a) fıkrasında yer alan tablo aĢağıdaki Ģekilde revize edilmiĢtir. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Yatırım Tavanı* 3.147.121 3.147.121 3.147.121 3.147.121 3.147.121 

GeniĢleme Sebebiyle 

Ġlave Yatırım Tavanı** 
 4.474.248 1.632.967 1.632.967 1.632.967 

Ġlave Yatırım Tavanı***    11.971.116 35.913.347 

 

* Bu bedeller 2012 yılı baĢı fiyatlarıyladır. 

** Bu bedeller Mahmudiye, Çifteler ve Kırka geniĢlemesine iliĢkin olup, 4290 sayılı 

Kurul Kararı ile 4144 sayılı Kurul Kararına derç edilmiĢtir (2013 yılı baĢı fiyatlarıyladır). 

*** Metodolojinin 7 inci maddesinin beĢinci fıkrası gereği ilave yatırım tutarlarıdır (2015 

yılı baĢı fiyatları). 

Madde 2 - 4290 sayılı Kurul Kararı ile değiĢik 4144 sayılı Kurul Kararının 3 üncü 

maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki sistem kullanım bedeli üst sınırları, 2015 yılı Eylül ayı için 

aĢağıdaki tabloda yer alan bedeller olarak uygulanır. Bu bedellerin güncellenmesinde ve 

uygulanmasında 4144 sayılı Kurul Kararı hükümleri geçerlidir. 

 

 YILLIK TÜKETĠM MĠKTARI SĠSTEM KULLANIM BEDELĠ (TL/m3) 

Kademe 1 0-100.000 Sm3 0,067049 

Kademe 2 100.001-1.000.000 Sm3 0,039337 

Kademe 3 1.000.001-10.000.000 Sm3 0,027310 

Kademe 4 10.000.001-100.000.000 Sm3 0,042973 

Kademe 5 100.000.000 Sm3 üzeri 0,017157 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 9 Eylül 2015 – Sayı : 29470 

 

Madde 3 - Bu Karar 04/09/2015 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 4 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu BaĢkanı yürütür. 

 8125/1-1 

————— 

KURUL KARARI 

Karar No: 5762 Karar Tarihi: 03/09/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/09/2015 tarihli toplantısında; 4646 sayılı Doğal 

Gaz Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinin sekizinci alt bendi 

ile Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 22 nci maddesi uyarınca, Boru Hatları ile Petrol 

TaĢıma A.ġ.’nin (BOTAġ) transit doğal gaz iletimi dâhil ulusal iletim Ģebekesi yatırım 

programının onaylanmasına iliĢkin aĢağıdaki karar verilmiĢtir. 

Madde 1 - BOTAġ'ın 14/01/2014 tarihli ve 28882 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 

yayımlanan, 2014 Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair 

2013/5502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 2014 Yılı Yatırım Programı kapsamında hazırlanan, 

2013/5502 sayılı Bakanlar Kurulu ile 14/01/2014 tarih ve 145 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlık Makamı Onayı çerçevesinde revize edilen 2014 yılı iletim Ģebekesi yatırımlarının tavanı 

269.134.000 TL olarak onaylanmıĢtır. 

Madde 2 - BOTAġ'ın 14/01/2015 tarihli ve 29236 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de 

yayımlanan, 2015 Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair 

2014/6841 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 2015 Yılı Yatırım Programı kapsamında hazırlanan, 

2014/6841 sayılı Bakanlar Kurulu ile 09/01/2015 tarih ve 67 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlık Makamı Onayı çerçevesinde revize edilen 2015 yılı iletim Ģebekesi yatırımlarının tavanı 

293.647.000 TL olarak onaylanmıĢtır. BOTAġ, 2015 yılında, proje bazında tahsis edilen yatırım 

projeleri tavanlarını geçemez ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama 

yapamaz. Proje ödenekleri yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılamaz. 

Madde 3 - Bu Karar ile onaylanan 2015 yılı ulusal iletim Ģebekesi yatırım programı 

dâhilinde BOTAġ, 4646 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi 

uyarınca doğal gazın Ģehir içi dağıtım faaliyetine iliĢkin yatırım faaliyetinde bulunamaz. 

Madde 5 - Kurul tarafından onaylanan yatırım programı geliĢimi, 1 Ocak - 31 Mart, 1 

Nisan - 30 Haziran, 1 Temmuz - 30 Eylül, 1 Ekim - 31 Aralık Ģeklindeki üçer aylık dönemlerde, 

proje bazında harcama tutarları ve gelecek üç aylık harcama projeksiyonları da belirtilerek, 

dönem sonlarında Kuruma bildirilir. 

Madde 6 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 7 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu BaĢkanı yürütür. 
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Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıda belirtilen kadroya 
öğretim üyesi alınacaktır. 

BaĢvurularda Gerekli Belgeler: 
BaĢvuru Dilekçesi, 
ÖzgeçmiĢi, 
Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, 

Bilimsel çalıĢma ve yayınlarından, 6 takım, 
BaĢvurular için yurtdıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması gerekmektedir.  

Fakülte Bölüm Unvan Adet Açıklama 

Ġktisadi ve 
Ġdari Bilimler 

ĠĢletme Profesör 1 

GiriĢimcilik, inovasyon ve yöneticilik alanlarında 
uluslararası iĢ ve akademik deneyimine sahip, 
mentörlük, startup ve iĢ kuluçkalığı geliĢtirme 
faaliyetlerinde bulunmuĢ olmak. 

 
BaĢvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gündür. Ġlanla ilgili tüm bilgiler 

Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır. 8158/1-1 
—— • —— 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük 
hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak, Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu bünyesine 1 öğretim üyesi alınacaktır. Ġlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Profesör, kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna baĢvuracakların 
doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri 
gerekmektedir. 

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent 
Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki 
gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden baĢvurular 
kabul edilmez. BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden 
öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
 

Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Program 
Öğretim Üyesi-
Öğretim Gör. Alanı Ek Açıklamalar 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Endüstri 
Ürünleri 
Tasarım* 

1 

Endüstri Ürünleri 
Tasarımı, Ġç 
Mimarlık, 
Mimarlık 

Prof., Doç., Yrd. 
Doç. 

 
*Dil Yeterliliği Olan Öğretim Üyesi Tercih Edilecektir. 8183/1-1 

—— • —— 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ 
SINAVI ĠLANI ĠLE ĠLGĠLĠ DUYURU 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığında görevlendirilmek 
üzere genel idari hizmetleri sınıfında boĢ bulunan 7. dereceli onbeĢ (15) adet MüfettiĢ Yardımcısı 
kadrosuna personel alımı yapılacağı duyurulmuĢtu. 

Ancak, BaĢbakanlığın 31.08.2015 tarih ve 29461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
2015/9 sayılı Genelgesi uyarınca anılan sınav, daha sonra duyurulacak baĢka bir tarihe kadar 
ertelenmiĢ olup, sınava iliĢkin müracaatlar durdurulmuĢtur. 

Ġlanen duyurulur. 8188/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

 

 

 

KURUL KARARI 

 

 

Karar No : 5750  Karar Tarihi : 27/08/2015 

 

 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/08/2015 tarihli toplantısında;  

 

1) Doğal Gaz Dağıtım Lisansı sahibi Ģirketler tarafından uygulanmak üzere hazırlanan 

ekteki Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı ve Ġzahnamesi’nin onaylanmasına, 

 

2) Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı ve Ġzahnamesi’nin Doğal Gaz 

Dağıtım Lisansı sahibi Ģirketler tarafından 01/01/2017 tarihinden itibaren uygulanmaya 

baĢlanmasına, 

 

3) Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı ve Ġzahnamesi’nde gerek 

duyulacak revizyonların yapılması hususunda Tarifeler Dairesi BaĢkanlığı’nın yetkilendirilmesine  

 

 

 karar verilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER 

EK-1: Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı 

EK-2: Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı Ġzahnamesi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No :01.08.2015-213 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No :01.08.2015-4730 BURSA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR  16.02.459 

Toplantı Tarihi ve No :20.08.2015-214 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No :20.08.2015-4751 BURSA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No :21.05.2015-95 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No :21.05.2015-1681 ERZURUM 

Bingöl Ġli, Merkez Ġlçesi,  Oğuldere Köyü, Eski Köy Mevkii 102 ada 24 parselde bulunan, 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı olmayan ve herhangi bir sit alanı 

içerisinde yer almayan taĢınmaza iliĢkin Elazığ Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 13.01.2015 

gün ve 112 sayılı yazısı, 2015/225 sayılı uzman rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler 

incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Bingöl Ġli, Merkez Ġlçesi,  Oğuldere Köyü, Eski Köy Mevkii 102 ada 24 parselde bulunan 

Kaya Mezarının 2863 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamına giren özellikler taĢıması 

nedeniyle korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma alanının kararımız eki 

1/5.000 ölçekli haritada koordinatlı Ģekliyle belirlenmesine, kaçak kazı yapanlar hakkında yasal 

iĢlem baĢlatılmasına, kaçak kazı çukurlarının ilgili müze müdürlüğü denetiminde kapatılmasına 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24.08.2015-113 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.08.2015-1694 KAYSERĠ 

Kayseri Ġli, Tomarza Ġlçesi, Pusatlı Mahallesi sınırlarında tespit edilen höyük, kaya oyma 

mekanlar ve su bendine iliĢkin Kayseri Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan rapor, tescil 

fiĢi, CD ve fotoğrafların ekte gönderildiği gereğinin yapılması hususunda Kayseri Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü’nün 19.12.2014 gün ve 4070 sayılı yazısı, tescile iliĢkin görüĢleri içeren 

Kayseri Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 13.07.2015 gün ve 2313 sayılı, Kayseri 

Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 23.07.2015 gün ve 6980 sayılı, Tomarza Belediye 

BaĢkanlığı’nın 04.08.2015 gün ve 703 sayılı yazıları ve konuya iliĢkin Kayseri Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 19.08.2015 tarih 888 sayılı raporu okundu, 

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

sonucunda; 

Kayseri ili, Tomarza Ġlçesi, Pusatlı Mahallesinde ve kadastro harici taĢlık alanla birlikte 

Kamu Ortak Malı (Mera) vasıflı tapunun 166 ada, 22 parsel numarasında kayıtlı taĢınmazlar 

üzerinde yer alan kararımız eki sit fiĢi üzerinde 1/25000 ölçekli harita ve kararımız eki 1/1000 

ölçekli kadastro haritası üzerinde sınırları koordinatlı olarak iĢaretli Pusatlı Höyüğü ’nün 2863 

sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine, tescil iĢlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin 

Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği ilgili kurumlar tarafından iĢlem yapılmasına ve bu 

alanda geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartlarının Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Derece Arkeolojik Sitler, Koruma ve 

Kullanım KoĢullarında belirtildiği gibi olduğuna; ilgili kurum tarafından ivedilikle Koruma 

Amaçlı Ġmar Planı hazırlanması gerektiğine, ayrıca söz konusu alanda kaçak kazı yapanlar 

hakkında 2863 sayılı Yasaya muhalefet suçundan yasal iĢlem baĢlatılması gerektiğine, kaçak 

kazılar sonrası oluĢan çukurların ilgili Cumhuriyet Savcılığı bilgisi dahilinde ilgili Müze 

Müdürlüğü denetiminde kapatılması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR  48.06.146 

Toplantı Tarihi ve No :13.08.2015-167 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No :13.08.2015-3571 MUĞLA 

Muğla Ġli, Milas ilçesi, Karahayıt Mahallesi, Kavaklıdere Mevkisi, 101 ada 270 ve 273 

parsellerde tespit edilen prehistorik kaya resimlerinin bulunduğu alanın tesciline iliĢkin, 

Kurulumuzun 28.04.2015 gün ve 3282 sayılı kararı; Ġl Gıda ve Tarım Hayvancılık Müdürlüğünün 

18.05.2015 gün ve 4479 sayılı yazısı; Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 09.06.2015 gün ve 

263135 sayılı yazısı ve ekleri; Muğla BüyükĢehir Belediyesi, Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı, 

KUDEB ġube Müdürlüğü’nün 29.06.2015 gün ve 9810 sayılı yazısı; Müdürlüğümüz 

uzmanlarının 29.07.2015 günlü raporu okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Muğla Ġli, Milas ilçesi, Karahayıt Mahallesi, Kavaklıdere Mevkisi, 101 ada 270 ve 273 

parsellerde tespit edilen prehistorik kaya resimlerinin bulunduğu alanın, kararımız eki harita 

üzerinde sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, söz konusu 

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

Ġlke kararındaki koruma kullanma koĢullarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  13.06/23 

Toplantı Tarihi ve No :27.08.2015-68 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No :27.08.2015-985 VAN 

Bitlis Ġli, Güroymak Ġlçesi, Özkavak (Oskağak) Köyü, 4 paftada yer alan ve 217 parseli de 

kapsayan eski yerleĢim alanının tesciline iliĢkin, Güroymak Kaymakamlığı, Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğü’nün 21/10/2014 tarihli ve 2220 sayılı kurum görüĢü yazısı, Bitlis Ġl Özel Ġdaresi’nin 

26/11/2014 tarihli ve 6829 sayılı kurum görüĢü yazısı ve konuyla ilgili hazırlanan 25/08/2015 

tarihli ve 347 sayılı uzman raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Bitlis Ġli, Güroymak Ġlçesi, Özkavak (Oskağak) Köyü, 4 paftada yer alan ve 217 parseli de 

kapsayan eski yerleĢim alanının; 

- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. maddesindeki 

özellikleri taĢımasından dolayı aynı Kanunun 7. maddesine göre I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescil edilmesine, 

- Sit sınırlarının, karar ekinde yer alan koordinatlı haritada gösterildiği Ģekliyle uygun 

olduğuna, 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  04.05/11 

Toplantı Tarihi ve No :28.08.2015-69 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No :28.08.2015-1001 VAN 

Ağrı Ġli, Patnos Ġlçesi, Alpaslan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Erzurum Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03/05/2007 gün ve 583 sayılı kararı ile I. derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen ancak sınırları belirlenmeyen ve Kurulumuzun 

19/07/2013 tarih ve 435 sayılı toplantısında ―BağdiĢan Höyük’ün sit sınırlarının belirlenmesi için; 

ilgili Müze Müdürlüğü uzmanlarınca höyüğün çeĢitli yerlerinde sondaj kazıları yapıldıktan sonra 

sit sınırının belirlenebileceğine‖ kararı verildi. Söz konusu karar gereği ilgili Müze Müdürlüğü 

uzmanları tarafından yerinde yapılan inceleme sonucunda belirlenerek Kurulumuza önerilen sit 

sınırı; BağdiĢan Höyüğün, özel mülkiyete ait parselleri kazısı üzerinde çok sayıda ev ve yapı 

olduğu, bu nedenle sondaj yapmalarının mümkün olmadığı, yüzey buluntularına göre tespit 

edilmiĢtir. BağdiĢan Höyük tescil güncellemesine iliĢkin; Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu uzmanlarının hazırlamıĢ olduğu 24/08/2015 tarih ve 346 sayılı uzman raporu okundu. 

Konuya iliĢkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

- Ağrı Ġli, Patnos Ġlçesi, Alpaslan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan BağdiĢan 

Höyüğünün Sit sınırlarının, karar ekinde yer alan kadastral haritada gösterildiği Ģekliyle I. ve III. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak güncellenmesine, 

- BağdiĢan Höyük I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile ilgili Koruma Amaçlı Ġmar 

Planı yapılıncaya kadar aĢağıda belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma 

ġartları’nın geçerli olduğuna; 

GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartları 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı: Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen koĢulların geçerli olduğuna, 

III. Derece Arkeolojik Sit Alanı: Koruma - kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere 

izin verilebilecek arkeolojik alanlardır.  

Bu alanlarda,  

a) GeçiĢ dönemi yapılanma koĢullarının aĢağıda belirtildiği Ģekli ile,  

- Yapı Emsalleri TAKS:0.20 ve Azami yapı yüksekliği Hmax=3,50 mt.  

- Ġfraz koĢulu Minimum 1000 m2 olarak belirlenmesine,  

b) Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleĢime açılmıĢ kesimlerinde 

arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,  

c) Bu kararın alınmasından önce Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılmıĢ yerlerde planın 

öngördüğü koĢulların geçerli olduğuna.  

ç) Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inĢaat izni verilmeden önce, ilgili müze 

müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla 

ilgili, varsa kazı baĢkanının görüĢleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip 

kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine,  

d) III. Derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen arkeolojik sit alanlarında koruma 

kurullarının, sondaj kazısı yapılacak alanlara iliĢkin genel sondaj kararı alabileceğine, 

e) TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,  

f) Bu alanlarda, taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden 

vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin 

dökülmemesine,  

g) Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanlarda 

koruma kurulunca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralları yapılabileceğine,  

h) Sit alanlarındaki su ürünleri üretim ve yetiĢtirme tesislerine iliĢkin yürürlükteki ilke 

kararının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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