
T.C.
Resmî Gazete

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

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 32. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÖÇ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mersin Üniversitesi Göç Araştırmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mersin Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Dış paydaş olan birim: Kamu kurumu, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim,

teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, özel yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel ku-
rum ve kuruluşunu,
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c) ISO: Uluslararası Standart Organizasyonunu,
ç) İç paydaş olan birim: Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokulla-

rını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,
d) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,
e) KYK: Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü,
f) Merkez (MERGÖÇ): Mersin Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
g) Merkez Birimi: Merkez içinde kurulan alt birimi,
ğ) Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan merkez çalışma/koor-

dinasyon grubunu,
h) Müdür: Merkez Müdürünü,
ı) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,
i) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
j) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Mersin Üniversitesi bünyesinde

bulunan tüm merkez müdürlerinden oluşan kurulu,
k) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
l) Yıl: 1 Ocak-31 Aralık takvim yılını,
m) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, iç-dış göçler ve uluslararası göç hareketlerinin sosyal,

ekonomik ve kültürel boyutları konusunda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve doküman-
tasyon çalışmaları yapmak, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile iş birliği içinde çalışmak ve göçe
ilişkin alanlarda bilgi birikimi sürecine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’deki iç ve dış göç olgu ve süreçlerini kapsayan çeşitli konularda araştırma

yapmak ve bunları Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayımlamak,
b) Göçlerin sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutlarını kapsayan konularda

ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer, çalıştay, sergi ve
benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak,

c) Amacının gerçekleşmesine hizmet edecek Türkçe ve yabancı dilde yayınlar yapmak,
konuyla ilgili araştırmalar ve incelemeler yapmak, bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,

ç) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyetlerde bulunan ulusal ve uluslar-
arası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla Merkezin amacı doğrultusunda iş birliğinde bu-
lunmak, ortak çalışmalar ve eğitim programları düzenlemek,

d) Göç konusunda ulusal ve uluslararası göç araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi
için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek sağlamak,

e) Gerektiğinde, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve belirleyeceği usul ve esaslarla,
iç ve uluslararası göç alanlarında gerekli yayın, belge ve bilgileri içeren bir dokümantasyon
merkezi ve arşivi oluşturmak,
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f) İç ve uluslararası göç alanlarında ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak,
g) Amacıyla ilgili konularda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının

gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,
ğ) 2547 sayılı Kanun ile buna bağlı olarak çıkarılan diğer mevzuat ve Üniversite yö-

netmelikleri çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
h) Amacı ile ilgili benzeri diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri, Koordinasyon ve Çalışma Grupları

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Müdür yardımcıları,
c) Yönetim Kurulu,
ç) Koordinatör,
d) Danışma Kurulu,
e) Merkez birimleri veya çalışma/koordinasyon grupları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını Müdür Yar-
dımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi
başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve ve-
kâletin altı aydan fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gör-
düğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını

ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,
c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği

üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi
hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörün onayına
sunmak,

ç) Gerekli durumlarda Danışma kurullarının, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalışma
gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kara-
rıyla Rektörün onayına sunmak,

d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının ça-
lışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek,

e) Yönetim ve Danışma kurullarının periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde
yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve
bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer ça-
lışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,
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f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin

düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin

amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere

Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek,

h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,

araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim

Kurulu kararı ile Rektöre öneride bulunmak,

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü

uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile

Rektöre öneride bulunmak,

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-

lerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak,

j) Merkezin ödenek ihtiyacı ile akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihti-

yaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün

önerisiyle Rektör tarafından seçilen beş öğretim elemanından oluşur. Müdür, Merkezin oluşum

amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını gözeterek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim ele-

manını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim

Kurulu üyesi olarak görevlendirir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev sü-

resinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri

sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi

sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde

Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla

toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ile alınır.

Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozul-

maması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak ve kararlar almak,

b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık

çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,

c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da

Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel du-

rumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak,

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Danışma kurullarının, Merkez birim-

lerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak,

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşaca-

ğını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak,
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e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin

amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,

araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağ-

lamak,

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü

uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak,

ğ) Merkezin ödenek ihtiyacı ile akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihti-

yaçlarını karara bağlamak,

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-

lerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde Müdür tarafından kuru-

lur. Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç

Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulun-

dan oluşur.

(2) Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:

a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına kat-

kı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca se-

çilen kişilerden oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en

fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona

eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına

doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin

çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzman-

larını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının danışma kurulundaki

temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün oluru ile kesinleşir.

Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili

olan en fazla 25 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç

yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir

defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt

çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama so-

nucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin

bozulmaması durumunda Başkanın kararı belirleyicidir.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma

Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak,

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
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c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma

Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir

sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde

Yönetim Kuruluna sunmak.

Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hiz-

met dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-

rulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da koordinasyon ve/veya çalışma

grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden

oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Uygu-

lama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.

Koordinatör

MADDE 15 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri, koordi-

nasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için Müdür

tarafından görevlendirilen kişidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, sanatçı, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri

uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

İzinler ve görevlendirmeler

MADDE 17 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri

asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.

Dosyalama

MADDE 18 – (1) Merkezin her türlü belge ve dosyalama süreçleri için ISO belgeleme

sistemi kullanılır. Bu sistemde yer almayan belgeler Merkez tarafından ilgili organlarınca ha-

zırlanarak belge yayınlanma süreci çerçevesinde yayınlanmak üzere KYK’ya gönderilir.

Merkezler arası koordinasyon ve denetim

MADDE 19 – (1) Merkez ile Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri

arasındaki ortak konu ve çalışmaların koordinasyonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür-

leri Kurulunca düzenlenir ve denetimi Rektörlükçe yapılır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri

uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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18/10/2015 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
Ġlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

Ġşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

18 Ekim 2015 

PAZAR 
Sayı : 29506 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Antalya 22. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/386 

Karar No : 2015/76 

Cinsel Taciz, Tehdit, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir Ġleti Ġle Hakaret suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 26/01/2015 tarihli ilamı ile TCK'nın 

105/1-1.Fıkra, gereğince 2 AY 15 GÜN HAPĠS, ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU 

HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,b,d,e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA 
KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), TCK'nın 106/1-1 maddesi uyarınca 5 AY 

HAPĠS, TCK'nın 125/1 maddesi uyarınca 2 AY 15 GÜN HAPĠS cezası ile cezalandırılan Hüseyin 

ve Hani oğlu, 18/04/1982 doğumlu, Tunceli, Pertek, Arpalı mah/köy nüfusuna kayıtlı BĠLAL 

ATILGAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve C. Savcısının temyiz talebi 

tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve C. Savcısının 
temyiz talebinin RESMĠ GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ve C. Savcısının temyiz talebinin ilan tarihinden itibaren 15 gün 

sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, 

Ġlan olunur. 8740 

—— • —— 
Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/585 

Karar No : 2015/647 

Ġbadete Ayrılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve 

karar numarası yazılı 23.06.2015 tarihli ilamı ile TCK.nun 142/1.a.2 ve 53. maddeleri gereğince 2 

Yıl Hapis, Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma cezası ile cezalandırılan Kemal ve 

Zahire oğlu, 28.07.1981 doğumlu, Erzurum, Tortum, Tortumkale mah/köy nüfusuna kayıtlı Recep 
Ercan tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

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

Gazete'de ilanen Tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve 

tebliğin yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde hükmü veren Mahkemeye bir dilekçe 

verilmesi veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla, beyanının tutanağa geçirilip Hakime 
onaylatmak suretiyle, Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olduğuna, temyiz edilmediği takdirde 

kararın kesinleşeceğine, 

Ġlanın bir örneğinin Mahkeme divanhanesine asılmasına, 

Ġlan ücretinin sanık Recep Ercan'dan alınmasına karar verilmiş olup, 

Ġlanen tebliğ olunur. 8741 
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Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ARA KARAR 

Esas No : 2011/59 
Karar No : 2015/226 
Davacı : K.H. 
Sanık : AMINA GUSEYNOVA, Arif ve Ġrade kızı, 15/11/1985 RUSYA 

doğumlu, RUSYA nüfusunda kayıtlı. 
Suç : Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme 
Suç Tarihi/Saati : 2009 
Suç Yeri : IĞDIR/ARALIK 
Karar Tarihi : 04/06/2015 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Resmi Belgeyi 

Bozma, Yok Etme veya Gizleme suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık Asliye Ceza 
Mahkemesi'nin 04/06/2015 tarih ve 2011/59 esas ve 2015/226 karar sayılı dosyanın yargılaması 
sonucunda sanık hakkında neticeten HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA 
kararı verilmiĢ olup, sanık Amina GUSEYNOVA bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı 
Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 8521 
————— 

ARA KARAR 
Esas No : 2012/651 
Karar No : 2013/750 
Davacı : K.H. 
Sanık : AMINA AMIRASLANOVA, Emir ve Gülare kızı, 02/02/1976 

TERTER doğumlu, Mah./köy nüfusunda kayıtlı. AZERBAYCAN 
adresinde oturur. 

Suç : Hakaret 
Suç Tarihi/Saati : 17/02/2012 
Suç Yeri : IĞDIR/ARALIK 
Karar Tarihi : 26/11/2013 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Hakaret suçundan 

kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 26/11/2013 tarih ve 
2012/252 esas ve 2013/255 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 
HAGB kararı verilmiĢ olup, sanık Amina AMIRASLANOVA bulunamadığından gerekçeli 
kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 
sayılacağı ilan olunur. 8520 

————— 
ARA KARAR 

Esas No : 2010/475 
Karar No : 2011/311 
Davacı : Türkiye Cumhuriyeti Devleti Adına Aralık Cumhuriyet BaĢsavcılığı 
Sanık : NIYAMADDIN HASANOV, Hümbet ve Usandı oğlu, 17/07/1987 

ġERUR doğumlu, Mah./köy nüfusunda kayıtlı. NAHÇĠVAN/ġERUR - 
DEMĠRCĠ KÖYÜ 

Suç : 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 33. maddesine Aykırılık 
Suç Tarihi : 20/03/2010 
Suç Yeri : Dilucu Kara Hudut Kapısı 
Karar Tarihi : 19/08/2011 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5682 sayılı 

Pasaport Kanunun 33. maddesine Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık 
(Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 19/08/2011 tarih ve 2010/121 esas ve 2011/748 karar sayılı 
dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 1,000 TL Ġdari Para Cezası ile 
Cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup, sanık Niyamaddin HASANOV bulunamadığından 
gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, 
yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 
sayılacağı ilan olunur. 8517 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

 

TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

 

İlçesi Mahalle / Köy Ada Parsel 

Arsa 

Yüzölçümü 

(M²) Niteliği 

İmar 

Durumu 

Muhammen 

Bedel 

(TL.) 

Geçici 

Teminat 

(TL.) 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

İzmit Mehmet Ali Paşa 4846 1 2.709,00 Arsa Kreş Yeri 4.400.000,00 132.000,00 04.11.2015 10:30 

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taĢınmazın üzerindeki tüm yapı ve muhdesatlarla birlikte, 

karĢısında belirtilen tarih ve saatte KarabaĢ Mahallesi, Oramiral Salim DerviĢoğlu Cad. No: 80 

Ġzmit adresinde bulunan Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi Hizmet Binası A Blok Kat 1’deki 

Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a, 36. 

ve 37. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile satıĢ ihalesi yapılacaktır. Ġsteklilerde aranacak 

belgeler: 

A) GERÇEK KĠġĠLERDEN: Teklif mektubu (imzalı), geçici teminat bedeli ödeme 

makbuzu veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat 

mektupları süresiz olacaktır), adres beyanı, Nüfus kayıt örneği, Noter tasdikli imza beyannamesi, 

ihale Ģartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Emlak ve Ġst. Dai. BĢk.’dan 150,00 TL.’ye satın 

alınacak), Kocaeli BüyükĢehir Belediyesinden ―Borcu yoktur‖ belgesi, vekâleten katılması 

halinde Noter tasdikli Vekâletname, ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak GiriĢim 

Beyannamesi. 

B) TÜZEL KĠġĠLERDEN: Teklif mektubu (imzalı ve kaĢeli), Tüzel kiĢiliğin Noter 

tasdikli imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, adres beyanı, mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi, geçici teminat bedeli ödeme 

makbuzu veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat 

mektupları süresiz olacaktır), ihale Ģartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Emlak ve Ġst. Dai. 

BĢk.’dan 150,00 TL.’ye satın alınacak), Kocaeli BüyükĢehir Belediyesinden ―Borcu yoktur‖ 

belgesi, vekâleten katılım halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza 

beyannamesi, ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak GiriĢim Beyannamesi. 

- Ġstekliler, Ģartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter 

tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce, 

saat 12:30’a kadar, K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Katta bulunan Yazı ĠĢleri ve 

Kararlar Dairesi BaĢkanlığı Encümen ġube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü 

olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Encümen ġube 

Müdürlüğüne ulaĢması Ģarttır.) 

- Ġdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 17. 

maddesi gereğince ilan olunur. 9159/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden: 

Ġlimiz Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ġstanbul Beyoğlu Bölgesi Genel Sekreterliğine 

bağlı ġiĢli Hamidiye Etfal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinde görevli Uz. Dr. Hülya KIMIL, 

As.Dr. Gözde ġAHĠN hakkında Ġstanbul Valiliğince 4483 sayılı Kanun gereğince verilen 

11/05/2015 tarih ve 2015/104 sayılı "SORUġTURMA ĠZNĠ VERĠLMEMESĠNE" dair karar 

müĢteki Halim YAPA'ya tebligat adresinde bulunamamıĢ olduğundan tebligatı yapılamamıĢ olup, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28., 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, 

gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 9212/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 07.10.2015         Karar No: 6900 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Atlı Makina ĠnĢaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal 

Enerji Kaynakları Üretim San. ve Tic. A.ġ. 

• MERKEZ ve  

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Çankaya Cad. No: 26/3 Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 24.12.2014 

RUHSATIN: 

• MAHĠYETĠ : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 32.765 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Ġstanbul 

• PAFTA NUMARASI : AR/ATL/K/F20-c2, c3, c4 

KARAR: 

Atlı Makina ĠnĢaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji Kaynakları Üretim San. ve 

Tic. A.ġ.’nin ili, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiĢ bulunan saha için petrol arama 

ruhsatı verilmesi talebi incelenmiĢ ve ġirkete;  

Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete'de 

yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiĢ olduğu iĢ ve yatırım programı karĢılığı % 2 

oranındaki ―Yatırım Teminatı‖nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi Ģartıyla, beĢ yıl süre 

ile petrol arama ruhsatı verilmiĢtir. 9205/1-1 

————— 

Turkish Petroleum International Company Ltd.’nin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu 

AR/TPI/5126 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-1 

ve 24/3 üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 09.10.2015 tarihli 

olurlarıyla feshedilmiĢtir.  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı Ģirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüĢ 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince Ģirketin teminatından karĢılanabilmesi için ilgililerin bu 

ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleĢmiĢ bir karar alıp Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.   9204/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.08.2015-157 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.08.2015-2461 SAFRANBOLU 

Zonguldak Ġli, Gökçebey Ġlçesi, Hacımusa beldesinde bulunan ahĢap binaların tescil 

edilmesi talebini ileten Zonguldak Ġl Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün 

17.07.2012 tarih ve M.67.0.ĠÖĠ.0.13.00.00-310.99-6164 sayılı yazısı sonrası Kurulumuzun aldığı 

27.06.2014 tarih ve 1711 sayı, 21.08.2014 tarih ve 1798 sayı ve 28.01.2015 tarih ve 2043 sayılı 

kararları ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

25.08.2015 tarih ve 832 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

 Zonguldak Ġli, Gökçebey Ġlçesi, Hacımusa beldesinde bulunan kurulumuzun 28.01.2015 

tarih ve 2043 sayılı kararlarıyla, tipolojik olarak benzer özellikler gösteren fakat strüktürel ve 

onarılabilirlik kriterleri anlamında nitelikli ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği 

gösteren taĢınmazlardan, 

Cebeciler Mahallesi 239 ada, 6 parselde kayıtlı, 

Cebeciler Mahallesi, 260 ada, 48 parselde kayıtlı, 

Cebeciler Mahallesi, 214 ada, 7 parselde kayıtlı, 

Cebeciler Mahallesi, 240 ada, 1 parselde kayıtlı, 

Cebeciler Mahallesi,276 ada, 5 parselde kayıtlı, 

Cebeciler Mahallesi, 212 ada, 28 ve 29 parselde kayıtlı, 

Cebeciler Mahallesi, 276 ada, 10 parselde kayıtlı, 

Cebeciler Mahallesi, 276 ada, 15 parselde kayıtlı, 

Cebeciler Mahallesi, 260 ada, 16 parselde kayıtlı, 

Cebeciler Mahallesi, 214 ada, 8 parselde kayıtlı, 

Cebeciler Mahallesi, 212 ada, 31 parselde kayıtlı, 

Cebeciler Mahallesi, 213 ada, 3 parselde kayıtlı, 

Herkeme Mahallesi, 215 ada, 34 parselde kayıtlı, 

Cebeciler Mahallesi, 260 ada, 2 parselde kayıtlı, 

Cebeciler Mahallesi, 213 ada, 14 parselde kayıtlı, 

Hacımusa Mahallesi, 120 ada, 2 parselde kayıtlı, 

Merkez Mahallesi, 118 ada, 2 parselde kayıtlı, 

Cebeciler Mahallesi, 198 ada, 91 parselde kayıtlı, 

Merkez Mahallesi, 121 ada, 44 parselde kayıtlı, 

Herkeme Mahallesi, 210 ada, 2 ve 3 parselde kayıtlı, 

Herkeme Mahallesi, 207 ada, 19 parselde kayıtlı, 

Herkeme Mahallesi, 203 ada, 223 parselde kayıtlı, 

Herkeme Mahallesi, 203 ada, 214 parselde kayıtlı, 

Herkeme Mahallesi, 235 ada, 11 parselde kayıtlı, 

Herkeme Mahallesi, 203 ada, 109 parselde kayıtlı, 

Herkeme Mahallesi, 207 ada, 5 parselde kayıtlı, 

Herkeme Mahallesi, 207 ada, 38 parselde kayıtlı, 

Herkeme Mahallesi, 207 ada, 9 parselde kayıtlı, 

Herkeme Mahallesi, 207 ada, 28 parselde kayıtlı, 

Herkeme Mahallesi, 208 ada, 72 parselde kayıtlı, 

Herkeme Mahallesi, 208 ada, 24 parselde kayıtlı, 

31 adet taĢınmazın 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

"Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine (OLUMLU), taĢınmazların 

grubunun "2" olarak belirlenmesine, taĢınmazlara iliĢkin hazırlanan tescil fiĢlerinin uygun 

olduğuna (OLUMLU), söz konusu taĢınmazların koruma alanının karar ekinde yer alan 1/1000 ve 

1/2000 ölçekli haritalarda koordinatları verildiği Ģekilde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 02/10/2015-142 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 02/10/2015-1755 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Yaslıca Mahallesi sınırları içerisinde alt yapı çalıĢmaları 

sırasında arkeolojik buluntuların bulunduğu Bozova Ġlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kurul 

Müdürlüğü'ne gelen telefon ihbarı üzerine Müdürlük uzmanlarınca yerinde inceleme sonucu 

hazırlanan 16.09.2015 tarihli rapor, fotoğraflar, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil 

fiĢi, bilgi ve belgeler incelendi. Kurulumuzca yerinde yapılan inceleme ve görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Yaslıca Mahallesi sınırlarında yer alan günümüz 

yerleĢmesinin yoğun olarak bulunduğu doğal tepenin bazı kesimlerinde tek tabaka halinde kültür 

katmanının olduğu, ancak bu katmanın büyük ölçüde evler altında kalarak tahrip edildiği, mevcut 

katmanın mahallenin sokaklarında ve ev avlulularında korunduğu tespit edildiğinden, 

Söz konusu alanın ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekilde 

2863 Sayılı Yasa kapsamında "Yaslıca YerleĢmesi III. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil 

edilmesine, 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda: Yaslıca yerleĢimi III. Derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi yapılanma 

koĢullarının Kurulumuz ġehir Plancısı üyesinin katılacağı toplantıda belirlenmesinin uygun 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 02/10/2015-142 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 02/10/2015-1756 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Büyükördek Mahallesi sınırlarında yeralan, Büyükördek I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanının tesciline iliĢkin alınan ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu'nun 10.08.2009/908 sayılı kararında Merkez olarak belirtilen ifadenin 

BüyükĢehir Yasası'ndan sonra Karaköprü olarak düzeltilmesi, koruma kullanma koĢullarının 

belirlenmesi ve sayısallaĢtırılarak hazırlanan 1/5000 ölçekli koordinatlı harita ve tescil fiĢine 

iliĢkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 17.09.2015 tarihli raporu, konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi 

ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Büyükördek Mahallesinde yeralan, Büyükördek I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanına iliĢkin: 

• ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 10.08.2009/908 sayılı 

kararında yer alan 'Merkez' ifadesinin 'Karaköprü ilçesi' olarak düzeltilmesine, 

• SayısallaĢtırılarak yeniden hazırlanan ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada 

gösterildiği Ģekliyle tescilinin devamına ve yeniden hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna, 

• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda: 

Büyükördek Mahallesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları'nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

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

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

— Mersin Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


