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YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-
tim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin; 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer
alan “grup” ibaresi “daire”; 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinin ilk cümlesinde
yer alan “grup” ibaresi “daire”, ikinci cümlesinde yer alan “Grup” ibaresi “Daire”, (m) ve (r)
bentlerinde yer alan “Grup” ibareleri “Daire”; 13 üncü maddesinin madde başlığında geçen
“Grup” ibaresi “Daire”, aynı maddenin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile (d) ve (e) bentlerinde
yer alan  “Grup”  ibareleri  “Daire”, (g) bendinde yer alan “grup” ibaresi “daire”; 14 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “grup” ibaresi  “daire”; 15 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “grup” ibaresi “daire”; 16 ncı maddesinin birinci fıkra-
sında yer alan “grup” ibaresi “daire” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/9/2012 28409
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Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimi ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli

ve tezsiz yüksek lisans, doktora programlarına öğrenci kabulü, eğitim, öğretim ve sınavlara
ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Anabilim dalı: Hasan Kalyoncu Üniversitesindeki enstitülerde programı bulunan

anabilim dalını,
c) Danışman: Hasan Kalyoncu Üniversitesindeki enstitülerde kayıtlı öğrencilere ders

ve/veya tez çalışması dönemlerinde rehberlik eden öğretim elemanını,
ç) Enstitü: Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı enstitülerden her birini,
d) Enstitü Yönetim Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesindeki ilgili enstitünün yönetim

kurulunu,
e) GMAT: Graduate Management Admission Testini,
f) GRE: Graduate Record Examinations sınavını,
g) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,
ğ) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosunu,
ı) Tez: Yüksek lisans, doktora tezlerinden herhangi birisini,
i) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını,
j) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,
k) YDS: Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Açılması, Başvuru, Kabul ve Kayıt,

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul
MADDE 4 – (1) Adayların yüksek lisans programına kabul edilmesi için gerekli ko-

şullar şunlardır:
a) Lisans mezunu olmak.
b) Tezli programlar için; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından

(ALES) başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Se-
nato tarafından belirlenecek ALES standart puanına veya YÖK tarafından ALES taban puanına
karşılık gösterilen GMAT veya GRE sınav sonucuna sahip olmak. Tezsiz Yüksek lisans prog-
ramları için ALES puan şartı aranmaz.
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c) Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda yabancı dil puanı istenebilir. Yabancı
dil puanı istenmesi durumunda asgari puan ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla belirlenir.

(2) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES pua-
nının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü
eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(3) Açılan kontenjandan fazla başvuru olması durumunda ve/veya ilgili anabilim dalı
gerekli gördüğünde değerlendirme jürisi kurabilir. Jüri, değerlendirme kriteri olarak ALES pua-
nına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya
mülakat sonucunu da değerlendirmeye alabilir.

(4) Yabancı uyruklu adaylarla yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü
programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Doktora programlarına başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Adayların doktora programına kabul edilmesi için gerekli koşullar

şunlardır:
a) Lisans veya Tezli Yüksek lisans mezunu veya Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner, Eczacılık

Fakültesi mezunu veya hazırlık sınıfı hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip veya
Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yet-
kisine sahip olmak.

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diploması ile başvuranlar-
dan 80 standart puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanını veya
YÖK tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT veya GRE sınav sonucuna sa-
hip olmak.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puana sahip olmak ve ALES’ten başvurduğu
programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek
ALES puanına sahip olmaları gerekir.

ç) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu ta-
rafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslar-
arası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari pu-
anların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir.

(2) Doktora programına başvuracak olan adayların programa kabulünde, ALES puanı
yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu ile ALES puanının
%50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından
belirlenir.

Yatay geçişle öğrenci alma
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara diğer yükseköğretim kurumlarından veya Üni-

versitenin diğer programlarından ilgili anabilim dalının onayı ile yatay geçiş yapılabilir. Aday-
ların, daha önce kayıtlı oldukları lisansüstü programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış
olmaları gerekir.

(2) Yatay geçişle doktora programına başvuracak adaylar, başvurularını en erken birinci
yarıyılın sonunda yapabilirler. Bu adayların, ilgili yüksek lisans veya doktora programına kabul
için gerekli şartları taşımaları gerekir.

Yabancı dil sınavı, yabancı dil hazırlık programı ve muafiyet
MADDE 7 – (1) Öğretim dili İngilizce olan bir lisans programından mezun olan aday-

lar, öğretim dili İngilizce olan yüksek lisans programına başvurularda yabancı dil şartından
muaf tutulabilir.
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(2) Öğretim dili İngilizce olan bir yüksek lisans programına kabul edilen, ancak geçerli
bir İngilizce yeterlik sınav belgesi olmayan adayların ingilizce bilgi düzeyleri Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından yapılacak bir sınavla belirlenir. Söz konusu sınavda ingilizce bilgi dü-
zeyleri yeterli görülmeyen adaylar, lisansüstü programına şartlı kabul edilebilirler. Bu öğren-
ciler, Yabancı Diller Yüksekokulunun kontenjan durumuna göre iki yarıyıl süreyle İngilizce
hazırlık programına devam ederler. Şartlı kabul edildikleri lisansüstü programından ilgili ana-
bilim dalının onayıyla her yarıyıl en fazla bir ders alabilirler.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 8 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları programdan fark-

lı alanlarda almış olan yüksek lisans veya doktora adayları, ana bilim dalı başkanlığının teklifi
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programına tabi tutulur.

(2) Bilimsel hazırlık programının süresi en fazla iki yarıyıldır, bu süre uzatılamaz ve
yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Söz konusu süre sonunda başarılı
olmayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı dersleri öncelikli, zorunlu ve kredisiz olarak alınır. Prog-
ramdaki öğrenciler, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kay-
doldukları programdan da bazı dersler alabilirler.

(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için devam,
derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslarla ilgili 11/9/2012
tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencileri için devam, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslarla ilgili konularda bu Yö-
netmeliğin hükümleri uygulanır.

Değişim öğrencileri ve özel öğrenciler
MADDE 9 – (1) Uluslararası değişim programları çerçevesinde Üniversitede bir veya

daha fazla dönem için eğitim görme hakkını kullanan yabancı ülkelerdeki yükseköğretim ku-
rumları öğrencilerine değişim öğrencileri denir. Bu öğrencilerin, seçilme, ders alma, saydırma,
kredi ve kabul işlemleri, özel öğrencilere ve değişim programlarına ilişkin uygulama esasları
ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Özel öğrenciler lisansüstü derslere ilgili anabilim dalının onayıyla kabul edilirler.
(3) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim

olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.
(4) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı

olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitiminde
verilen derslerin %50’sini geçemez.

(5) Özel öğrencilik başvurusunun geçerli olması için, adayın yüksek lisans programına
başvurularda lisans derecesine sahip veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında bulunması;
doktora programına başvurularda yüksek lisans derecesine sahip veya yüksek lisans öğrenim-
lerinin son yarıyılında/tez döneminde bulunması gerekir.

(6) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz ve diplo-
ma veya derece verilmez. Ancak, istedikleri takdirde kendilerine aldıkları dersleri ve notları
gösterir bir belge verilebilir.

(7) Özel öğrencilik dönemi için alınan ödemeler lisansüstü programa kesin kayıt ya-
pıldığı tarihteki program ücreti üzerinden mahsup edilir.

Kayıt
MADDE 10 – (1) Başvuruda adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin

kayıt için istenen belgelerin aslı veya mezun olunan kurum veya noter onaylı örneği kabul edilir.
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(2) İlgili programa kabul edilen öğrencilerin öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, gerekli
mali yükümlülükleri en geç kayıt süresi sonuna kadar yerine getirmeleri gerekir.

(3) Kayıtlar akademik takvimde belirlenen günlerde yapılır. Bu takvime uymayanların
durumları, başvuruları üzerine enstitü yönetim kurulunca incelenir. Mazeretleri geçerli görü-
lenlere; ders ekleme/bırakma süresinin bitimine kadar geç kayıt izni verilebilir. Bu öğrencilerin
mazeretleri bu süre içinde kalkmazsa kayıtları bir sonraki yarıyıla ertelenir.

(4) Bir yarıyıl izinsiz veya geçerli mazereti olmadan kayıt yaptırmayan öğrencilerin
durumu 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi çerçevesinde değerlendirilir. Enstitü yönetim
kurulu, dilekçe ile mazeret belirterek kayıt yaptırmayanları o yıl için izinli sayabilir.

(5) Başvuru, kayıt ve öğrenimleri esnasında sahte veya yanlış belge ve bilgi verdikleri
tespit edilen öğrenciler, diploma ve diğer belgelerin iptal edilmesi dâhil bütün öğrencilik hak-
larını kaybederler ve haklarında kanuni işlem yapılır.

(6) Geç kayıt yaptıranlardan öğretim ücreti, ilgili mevzuat hükümlerine göre gecikme
faiziyle birlikte alınır.

Öğrenim ücreti ve kayıt sildirme
MADDE 11 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir. Eğitim-öğretim üc-

reti ve ödeme şekilleri her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenir.
(2) Öğrenim ücretini ve Üniversitenin imkânlarından yararlanmak için ödenmesi gere-

ken diğer ücretleri zamanında ödemeyenlerin kayıtları yenilenmez ve bunlar yeniden kayıt
yaptırıncaya kadar öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

(3) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, kayıt silme formu ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne
başvururlar.

(4) Lisansüstü programlarından kayıt sildirmek isteyen öğrencilere uygulanacak işlem-
ler aşağıda belirtilmiştir:

a) Lisansüstü programlarında; kayıt tarihinden itibaren ders ekleme-bırakma tarihinin
son gününe kadar (son gün dâhil) olan süre içerisinde kayıt sildirmek isteyen öğrenciler kayıtlı
oldukları dönem (ders dönemi/tez dönemi/proje dönemi) ücretinin %10’unu ödemek zorundadır.

b) Lisansüstü programlarda; akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma tarihi-
nin son gününden sonra kayıtlarını sildirmek isteyen öğrenciler, kayıtlı olduğu programın içinde
bulunulan döneme ait öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

c) Öğrencinin geçmiş döneme ilişkin borçları kayıt dondurma ile ilgili işlemlerin ya-
pılmasına engel teşkil etmez.

Eğitim ve öğretim yılı, ölçme ve değerlendirme
MADDE 12 – (1) Bir akademik yıl iki yarıyıldan oluşur. Akademik yıl kapsamında

yaz öğretimi de açılabilir. Yaz öğretimine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.
(2) Bir akademik yıla ait kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerini

içeren akademik takvim Senato tarafından belirlenerek ilan edilir. Bütün bu faaliyetlere ilişkin
planlamalar, akademik takvim çerçevesinde ilgili anabilim dalının da görüşü alınarak enstitüler
tarafından yapılır.

(3) Öğrencilerin, sınavlar dâhil bütün eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmaları zo-
runludur. Derse devam, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından takip edilir ve kayıt altına
alınır.

(4) Öğretim üyesi sınav, ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ölçme ve de-
ğerlendirmeye katabilir.

(5) Sınav sonuçlarının iki hafta içinde ilan edilmesi gerekir. Öğretim elemanı, isteyen
öğrencilere değerlendirme yöntemi ve sonuçları hakkında geri bildirim sağlamak zorundadır.
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Başarı notları ve ilgili semboller
MADDE 13 – (1) Derslerden alınan notlar, bunlar için kullanılacak semboller ve bun-

ların anlamları aşağıdaki gibidir. Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki notlardan biri
verilir:

Dört Üzerinden 100 Tam Not Üzerinden
Harf Notu Başarı Notu Katsayısı

AA 4.00 90 – 100
BA 3,50 85 – 89
BB 3,00 80 – 84
CB 2,50 70 – 79
CC 2,00 60 – 69
DC 1,50 55 – 59
DD 1,00 50 – 54
FD 0,50 40 – 49
FF 0,00 00 – 39
NA 0,00 00 – 00

(2) Ortalamalara katılmayan notlar ve anlamları şunlardır:
a) NA (Devamsız) notu; derse devam etmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin yü-

kümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. Bu not, ortalama he-
saplarına kredili dersler için FF, kredisiz dersler için U notu olarak katılır.

b) I (Eksik) notu; yarıyıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık veya geçerli başka bir
nedenle, ders için gerekli şartları yerine getiremeyen veya final sınavına giremeyen öğrencilere
verilir. Öğrenci, bu notun ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak
geçer bir not almak zorundadır. Aksi halde, I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Ancak,
uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kuru-
lunun onayıyla bu süre bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılabilir.

c) S (Yeterli) notu; öğretim programlarındaki kredisiz derslerden başarılı olan öğrenci-
lere verilir ve ortalama hesaplarına katılmaz.

ç) U (Yetersiz) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden ve öğrenci
değişim programı çerçevesinde alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir ve ortalama
hesaplarına katılmaz.

(3) Öğrencilerin başarılı kabul edilmeleri için aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri ge-
rekir:

a) Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun en az yüksek lisansta CC; doktorada
ise CB olması gerekir. Kredisiz derslere ise geçer not olarak S verilir.

b) Bilimsel hazırlık programına kaydolan yüksek lisans öğrencilerinin lisans program-
larından alacak oldukları derslerin değerlendirilmesinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ön Lisans
ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

c) Bilimsel hazırlık programına kaydolan doktora öğrencileri, derslere devam etmek
ve program kapsamında almış olduğu dersleri en az CC harf notu ile başarmış olmak zorundadır.

ç) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliği ve notların inti-
bakı, enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu intibakta, yurtdışından yapılan not transfer-
lerinde AKTS’den faydalanılır.

Notlara itiraz ve maddi hataların düzeltilmesi
MADDE 14 – (1) İlgili dersi veren öğretim elemanı, ilan edilen sınav sonuçlarında

veya yarıyıl sonu başarı notlarında olabilecek maddi hataların düzeltilmesi için yedi iş günü
içinde ilgili enstitüye başvurabilir.

(2) Öğrenci, sınav sonuçlarında maddi hataya ilişkin itirazını dersin öğretim elemanını
bilgilendirmek suretiyle sonuçların ilanını takip eden yedi iş günü içinde enstitü müdürlüğüne
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bir dilekçeyle bildirir. Başvurular, enstitü müdürlüğü gözetiminde ilgili anabilim dalı başkanlığı
tarafından başvuru tarihini müteakip yedi iş günü içinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak
bildirilir.

(3) Öğrenci bu değerlendirmeyi yeterli bulmadığı takdirde beş iş günü içinde Rektörlüğe
dilekçe ile başvurarak durumun gözden geçirilmesini talep edebilir. Rektörlük ilgili konuda üç
kişilik bir komisyon oluşturarak enstitüden alınacak dosyanın yeniden incelenmesini sağlar.
Komisyon yedi iş günü içinde itirazı sonuçlandırarak ilgililere yazılı olarak bildirir.

Ders tekrarlama
MADDE 15 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri tekrar alabilir veya açılan ders-

lerden bu derslerin yerine geçecek bir ders verilebilir. Alınan yeni not, başarısız olunan dersin
notunun yerine geçer ve ortalamaya sadece yeni not katılır. Ancak, alınan ve başarısız olunan
dersin notu akademik kayıtlarda gösterilir, öğrenci not belgesinde gösterilmez.

Sınavlara girmeme ve bütünleme
MADDE 16 – (1) Lisansüstü öğrencileri ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından birine

veya birkaçına sağlık veya başka bir mazeretle girmemiş ise raporları veya ilgili belgeleri ile
birlikte enstitü müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar.

(2) Öğrencilerin mazeret dilekçeleri akademik takvimde belirtilen süre içinde enstitü
yönetim kurulunda incelenir ve karara bağlanır. Ara sınavlara veya benzeri çalışmalara katıl-
mayan öğrencilere uygulanacak işlem, dersin başlangıcında öğrencilere duyurulmuş olması
kaydıyla, ilgili öğretim üyesince belirlenir.

(3) Lisansüstü programlarda bütünleme sınavları yapılmaz.
İzinli ayrılma
MADDE 17 – (1) Haklı ve geçerli bir mazereti olan öğrencilere; enstitü yönetim ku-

rulunca en fazla iki yarıyıl, askerlik hizmetleri için ise askerlik süresince izin verilebilir. Ge-
rektiğinde bu süre uzatılabilir veya kısaltılabilir.

(2) İzinli geçirilen sürenin, bu Yönetmelikte belirtilen azami eğitim ve öğretim süre-
sinden düşülmesine enstitü yönetim kurulu karar verir.

(3) Yurt dışında öğrenim görmek için izin almış öğrencilerin orada aldıkları derslerin
transferi ve kaldıkları sürenin öğrenim süresinden düşülmesi hususları, danışmanının ve ana-
bilim dalının görüşüyle enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak
suretiyle öğrenimlerine devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş öğrencilerden birinci
yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvur-
maları gerekir.

Ders saydırma
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin, özel öğrencilik, yatay geçiş ve diğer lisansüstü prog-

ramlardan aldıkları derslerden muaf olmaları ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ilgili
anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programları
MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programlarının hangi enstitü ve anabilim dallarında

nasıl yürütüleceğine ilişkin esaslar ilgili anabilim dalı başkanının teklifi, enstitü yönetim ku-
rulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Bu programlar, kabul şartları aynı olmak üzere
tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütülür.

Tezli yüksek lisans programlarının amacı
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilgiye erişmeyi,

bilgiyi değerlendirmeyi öğrenerek belli bir alanda uzmanlık kazanmasıdır.
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Tezli yüksek lisans programlarında ders yükü
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak ko-

şuluyla en az yedi adet kredili ders, haftada bir saatten oluşan bir adet kredisiz seminer dersi
ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız
olarak değerlendirilir. Bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, bir
yüksek lisans programı en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atan-
masını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu ileri düzeydeki lisans derslerin-
den en çok ikisini yüksek lisans dersi olarak seçebilir.

(3) Yüksek lisans öğrencisi, anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kuru-
lunun onayıyla başka yükseköğretim kurumlarının yüksek lisans programlarından en fazla iki
ders alabilir.

(4) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için
kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın so-
nuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile ke-
sinleşir.

(5) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ha-
linde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir
yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının nite-
liğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üni-
versite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en fazla dört yarıyıl olup, program en çok altı
yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıla ilave verilen iki yarıyıl için öğrenci her yarıyıl ayrı ayrı ol-
mak üzere dönem ücreti öder.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü ba-
şarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında
başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

Yüksek lisans tez çalışması
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci için, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle
enstitü yönetim kurulu tarafından yüksek lisans tez jürisi belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez da-
nışmanı ve en az biri diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere en az üç öğretim üye-
sinden oluşur. Öğrenci, hazırladığı tezden yedek jüri üyeleri dâhil bütün jüri üyelerine ve ens-
titüye birer kopya teslim eder.

(3) Yüksek lisans tezi savunmaya alınmadan önce, ilgili enstitü sekreterliği ile koordi-
neli olarak intihal programında taranır ve intihal raporu, tezle birlikte jüri üyelerine gönderilir.

(4) Jüri, tezin teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi
tez savunmasına alır. Tez savunmasının tarihi ve saati, tez danışmanı tarafından ilgili enstitüye
en geç iki hafta önceden bildirilir. Enstitü tez savunmasıyla ilgili bilgileri uygun bir şekilde
ilan eder. Tez savunması, dinleyicilere açık olarak tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen
soru ve cevap bölümlerinden oluşur.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
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(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.
(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

(8) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(9) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli
diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez
sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden
uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim
kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getir-
meyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(10) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(11) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı
MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü ve danışman ataması
MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi
dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başa-
rısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu ileri düzeydeki lisans derslerinden
en çok üç tanesini yüksek lisans dersi olarak seçebilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu, yüksek lisans öğrenimine kabul edilen her bir öğrenci için
en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle Üniversite
kadrosunda bulunan ve en az doktorasını tamamlamış olan öğretim elemanları arasından proje
danışmanı atar.

Tezsiz yüksek lisans programında süre ve diploma
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilişiği
kesilir.

(2) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek
lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ens-
titü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılabilir.
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Tezsiz uzaktan öğretim yüksek lisans programları
MADDE 27 – (1) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci kabulü,

kayıt yenileme, ders alma, devam, kayıt silme, diploma gibi belirlenen esaslarda bu Yönetme-
liğin tezsiz yüksek lisans programına ilişkin ilgili hükümleri ve YÖK tarafından hazırlanan
Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 28 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini taşıması gerekir.
Doktora süresi ve ders yükü
MADDE 29 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en
az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk
iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam
en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Tez danışmanı, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla
Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.
Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde
Üniversite Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka
bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora program-
larında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek
lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı ge-
rektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora
derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on dört yarıyıldır.

(4) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim
kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını üçüncü fıkrada belirtilen doktora programının toplam süresi
olan on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek
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lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Lisans dersleri ve öğrencinin alacağı fazla dersler
ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 30 – (1) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencileri en geç

beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyıl sonuna kadar
doktora yeterlik sınavına alınırlar.

(2) Doktora yeterlik sınavı her yılın Ekim-Aralık ve Mart-Mayıs ayları arasında birer
defa yapılmakla birlikte bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(3) Yeterlik sınavı, anabilim dalının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından
onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir
ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora Yeterlik Jürisi, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil,
beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığına ilgili enstitü yönetim ku-
rulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.
Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya
olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Yazılı sınav için başarı notu
70’tir.Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır.

(6) Sınav Jürileri yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek, öğrencinin
başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir ve sonucu anabilim dalı başkanlı-
ğına iletir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.

(9) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-
renci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim

dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluş-
turulur.

(2) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez da-
nışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili enstitü anabilim
dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında en fazla iki-
şer olmak üzere yılda en fazla dört kez toplanır.

Tez önerisi savunması
MADDE 32 – (1) Doktora yeterlik sınavını geçen öğrenci, en geç altı ay içinde, yapa-

cağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme ko-
mitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savun-
madan en az on beş gün önce komite üyelerine verir.

(2) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne veya reddine salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili enstitü anabilim dalı tarafından savunmayı izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
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(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üye-
lerine yazılı bir rapor sunar. Raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dö-
nemde yapılacak çalışmanın planı belirtilir. Söz konusu rapor, komite tarafından başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez
başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 33 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak sa-
vunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayıyla belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en
az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden oluşur. Danışmanının
oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy
hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy
hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. İlgili enstitü sekreterliği ile koordineli olarak
intihal programında taranır ve intihal raporu, tezle birlikte jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki
verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Öğrenci, hazırladığı tezden yedek üyeler dâhil bütün jüri üyelerine ve enstitüye birer
adet teslim eder. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu
sunulması gerekir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, dinleyicilere açık olarak tez çalış-
masının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında üyelerce hazırlanmış olan
raporları da dikkate alarak salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar, ilgili
anabilim dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildi-
rilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı
verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden sa-
vunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile dokto-
raya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

(7) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(8) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim
Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı ta-
rihidir.
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(9) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diplomalara ve Notlara İlişkin Esaslar

Diplomalar
MADDE 34 – (1) Lisansüstü programını başarıyla tamamlayan öğrenciye, ilgili enstitü

müdürü ile Rektörün imzalarını taşıyan yüksek lisans ve doktora diploması verilir. Diploması
hazırlanıncaya kadar öğrenciye diploma yerine geçmek üzere geçici bir mezuniyet belgesi ve-
rilir. Lisansüstü diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalı progra-
mının onaylanmış adı bulunur.

Not belgeleri, karneler
MADDE 35 – (1) Üniversitede öğrenim gören bütün öğrencilerin, kayıt oldukları ta-

rihten Üniversiteden ayrılıncaya kadar aldıkları dersler ve bu derslerden aldıkları notlar, Üni-
versitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğünce öğrencinin not belgesine geçirilir. Not belgelerinin
onaylı kopyaları, öğrencinin isteği üzerine kendisine elden verilir veya bildireceği adreslere
posta ile gönderilir. Resmi kuruluşların isteği üzerine de onaylı not belgeleri gönderilebilir.

(2) Öğretim üyeleri tarafından akademik takvimde belirtilen süre içinde verilen notlar,
Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğünce kayıt altına alındıktan sonra, akademik durumu
belirten dönem karnesi şeklinde internet ortamında/otomasyon sisteminde açıklanır.

Notların ilan edilmesi
MADDE 36 – (1) Başarı notları, her yarıyıl/yıl sonunda, akademik takvimde belirtilen

tarihlerde öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sistemine işlenir ve değerlendirmeye
esas tüm belgelerle birlikte (sınav kağıdı, cevap anahtarı, yoklama çizelgesi, ödev, proje vb.)
ilgili enstitüye teslim edilir.

(2) Ölçme ve değerlendirmeye esas belgeler ilgili enstitü tarafından arşivlenir ve en az
beş yıl saklanır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
leri çerçevesinde, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Burslar
MADDE 38 – (1) Öğrencilere sağlanan bursların dağıtımı, Mütevelli Heyeti tarafından

belirlenen esaslara göre gerçekleştirilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları
uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 40 – (1) 8/2/2016 tarihli ve 29618 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan

Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ANAYASA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sakarya Üniversitesi Anayasa Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sakarya Üniversitesi Anayasa Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AÇAMER): Sakarya Üniversitesi Anayasa Çalışmaları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye odaklı olmakla beraber Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu

coğrafyalarındaki Türk ve İslam devletleri ile Türk ve Müslüman toplulukların içinde yer aldığı

devletlerin anayasal düzenleri ile insan hakları gelişmelerini incelemek,

b) Hukuk ağırlıklı çalışmaların yanı sıra iktisat ve davranış bilimlerinin yöntemlerini

kullanarak anayasa ve insan hakları araştırmaları alanında disiplinlerarası çalışmaları teşvik

ederek Türkiye’de bu konuda öncü olmak,

c) Bakış açısını anayasa ve insan hakları alanına taşıyarak hem bunlar hem de hukuk

bilimleri için yenilikçi çalışma alanları oluşturmak, ilgili bölümlerdeki eğitim-öğretim ve araş-

tırma faaliyetlerine önemli katkı sağlamak,
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ç) Merkezin çalışmaları ile elde edilecek ampirik verileri teorik bilgiyle ilişkilendirmek
suretiyle Merkezin ilgi alanındaki mesleklere yönelik hazırlayıcı ve destekleyici katkılar sağ-
lamak,  

d) Karşılaştırmalı çalışmalar ve ampirik araştırmalarla elde edilen bilgiyi teorik bilgi
ile ilişkilendirerek, bir anlamda teorinin test edilmesine imkan tanıyan verilerin elde edilmesine
katkı sunmak. 

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

lunur:
a) Anayasa Mahkemesi kararlarının istatistiksel analizler için kodlanması ve bunun bir

veri bankasına aktarmak,
b) Yüksek yargı organları, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Kamu Denet-

çiliği Kurumu gibi kurumların kararları ve çalışmaları hakkında veri tabanları oluşturularak,
faaliyetleri ve etkinlikleri değerlendirmek,

c) Dünyanın çeşitli ülkelerindeki anayasa ve insan hakları alanındaki gelişmeleri, Mer-
kezin ilgi alanı içinde yer alan programlarla paylaşmak,

ç) Diğer akademik birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak ve eğitim-öğretim
faaliyetlerinde bulunmak,

d) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapmış Üniversite

öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür
yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, en çok iki müdür yardımcısını doğrudan görevlendirir ve Rektörün bilgisine
sunar. Müdür görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Gö-
reve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini be-

lirlemek ve bu kurullara başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,
ç) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden ayrılmaları halinde takip eden on beş gün içe-

risinde, Rektöre her bir üyelik için iki aday önermek,
d) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, araştırma gruplarının ve idari personelin dü-

zenli ve etkin çalışmasını sağlamak,
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e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın ça-
lışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Araştırma ve inceleme projeleri ile ilgili ekipleri ve yöneticileri belirlemek ve gö-
revlendirmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapmış Üni-

versite öğretim üyesi, araştırma görevlisi, uzman ve öğretim görevlilerinden Müdürün önere-
ceği dört kişi arasından Rektörün görevlendirdiği iki üye ile Müdür ve müdür yardımcıları ol-
mak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Altı aydan fazla süreyle yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri
görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa veya Yönetim Kurulu
üyelerinin salt çoğunluğunun çağrısı üzerine toplanır. Kurulun toplantı yeter sayısı, üyelerinin
salt çoğunluğudur ve Kurul toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:
a) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları konusunda ka-

rarlar almak,
b) Merkez birimlerinin ve araştırma gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen

kararlar almak ve bunların personel ve yöneticilerini belirlemek,
c) Üniversitede fakülte ve yüksekokul bölümleri arasında ve bunlarla Merkez arasında

işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek,
ç) Müdürün geçmiş yıla ilişkin hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek

ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,
d) Müdürün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki

yılın çalışma programını hazırlamak,
e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

saptamak,
f) Merkezin düzenleyeceği eğitim-öğretim programlarına katılanlara verilecek belgeler

konusundaki ilkeleri belirlemek ve Senatoya sunmak,
g) Müdürün gündeme aldığı diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma konuları doğrultusunda çalış-

malar yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı öngörülen, Üniversite, diğer
üniversiteler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve ilgili bireylerden üç yıllığına görevlendirilen, en
fazla on üyeden oluşur. Kurul üyeleri, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla belir-
lenir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının
yarıdan bir fazlası talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağan-
üstü toplantıya çağırır. Danışma Kurulu tutanaklarının birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili aka-
demik birimlere gönderilir.
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Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde

bulunmak,
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,
c) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan akademik ve uygulama bilgi, dene-

yim ve önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KALİBRA INTERNATIONAL METROLOJİ LTD. ŞTİ.’NİN OTOMATİK OLMAYAN
TARTI ALETLERİ YÖNETMELİĞİ (2014/31/AB) KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ

KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE
DAİR TEBLİĞ (MSG: 2016/11)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2418 kimlik kayıt numarası tahsis edil-
miş olan Kalibra International Metroloji Ltd. Şti. (Adresi: İkitelli OSB Esenler San. Sit. 24
Blok No:10 Başakşehir/İSTANBUL), 2/7/2016 tarihli ve 29760 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB)’nin EK-II’sinde yer alan
Modül F – Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı yöntemleri kapsamında onay-
lanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir. 

MADDE 2 – (1) 8/12/2012 tarihli ve 28491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalibra
International Metroloji Ltd. Şti.’nin Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT)
Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG-
2012/39) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN OTOMATİK OLMAYAN TARTI 
ALETLERİ YÖNETMELİĞİ (2014/31/AB) KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ

KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE
DAİR TEBLİĞ (MSG: 2016/16)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1783 kimlik kayıt numarası tahsis
edilmiş olan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) (Adresi: Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar/
ANKARA), 2/7/2016 tarihli ve 29760 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan
Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB)’nin EK-II’sinde yer alan Modül B: AB tip incelemesi
ile Modül D: Üretim sürecinin kalite güvencesini esas alan tipe uygunluk beyanı yöntemleri
kapsamlarında onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir. 

MADDE 2 – (1) 13/11/2011 tarihli ve 28111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Standartları Enstitüsünün Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT-eski
90/384/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ
No: MSG-2011/18) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 26/09/2016
Karar No : 2016/51
Konu : İmar Planı. 
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 06/05/2016 tarihli ve 3374 sayılı yazısına istinaden;
1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel

Müdürlüğüne ait Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Akköprü mahallesi, 5050 ada 4, 1768 ada 82,
83 ve 6243 ada 2 ile Varlık mahallesi, 6250 ada 1 ve 2 no.lu parsellere ilişkin 1/5.000 ölçekli
Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne
dair 21.08.2013 tarihli ve 2013/143 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararının iptali ve yü-
rütmenin durdurulması talebiyle Danıştay 6. Dairesinin 2014/01 Esas sayılı dosyasında açılan
davada 2015/5154 sayılı Karar ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiğinden, Mahkeme
kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini teminen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından
hazırlanan Ankara İli, Yenimahalle ilçesi, Akköprü mahallesi, 5050 ada 4, 1768 ada 82, 83, 84,
85, 86 ve 6243 ada 2 ile Varlık mahallesi, 6250 ada 1 ve 2 no.lu parsellere yönelik “Ticaret
Alanı (Emsal:2.20; TAKS:0.60; Yençok:Serbest), Park Alanı ve Yol”  kararlarını getiren
1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım
İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve ge-
reği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 26/09/2016

Karar No : 2016/52

Konu : Adana ili, Karataş ilçesi, İskele mahallesi

5453 no.lu parsel İmar Planı

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 06.05.2016 tarihli ve 3373 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki Adana

ili, Karataş ilçesi, İskele mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 68.183,46 m² yüzölçümlü

5453 no.lu parsele “Otel Alanı (E:0.90, Yençok:3 Kat), Park, Yol, Trafo Alanı ve Kumsal” kul-

lanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli

Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onay-

lanmasına,

Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği

için Adana Büyükşehir ve Karataş Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 26/09/2016

Karar No : 2016/53

Konu : Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Mehmetçik mahallesi

744 no.lu parsel İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 20.07.2016 tarihli ve 5076 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. mülkiyetindeki

Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Mehmetçik mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam

29.300,00 m² yüzölçümlü 744 no.lu parsele “Konut Alanı (E:1.20, Yençok:30.50 m), Park, Yol

ve Trafo Alanı” kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazır-

lanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı

Değişikliğinin onaylanmasına,

Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği

için Şanlıurfa Büyükşehir ve Karaköprü Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar veril-

miştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 26/09/2016

Karar No : 2016/56

Konu : Elektrik Üretim A.Ş. ye ait “Enerji Üretim ve Rezerv Alanları”nın

özelleştirme kapsam ve programına alınması

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23.09.2016 tarihli ve 6316 sayılı yazısına istinaden,

1. Ankara ili, Nallıhan İlçesi, Çayırhan Mevkiinde bulunan ve Ek:2, Ek:3’te koordinat-

ları belirtilen “Enerji Üretim ve Rezerv Alanları”nda Elektrik Üretim A.Ş.ye ait olan taşınmaz-

ların ve ekli koordinatlarda yer alan Maliye Hazinesine ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve

tasarrufu altındaki alanların 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 18 inci maddesinin

5 inci fıkrası çerçevesinde özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Özelleştirme işlemlerinin yukarıda anılan Kanun hükmü çerçevesinde ve “İşletme

Hakkının Devri” yöntemiyle gerçekleştirilmesine, 

3. Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2020 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/09/2016

Karar No : 2016/ÖİB-K-49

Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Van ili, Merkez ilçesi, Eminpaşa Ma-

hallesi, 585 ada, 1 no.lu parseldeki 5.700,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz), 4046 sayılı

Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde Kuruluş tarafından “Satış”

yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale so-

nucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın 1.510.000,00 (birmilyonbeşyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek tek-

lifi veren Ahmet UÇAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmet UÇAK’ın söz-

leşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,

geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 1.500.000,00 (birmilyonbeşyüzbin)

Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Hanefi EKİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde

satılmasına, Hanefi EKİN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülük-

leri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, ihalenin

iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartname-

sindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 26/09/2016

Karar No : 2016/ÖİB-K-50

Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Erzincan ili, Merkez ilçesi, Atatürk Mahallesi, 2106 ada, 3 parseldeki 555,03 m2 yüz-

ölçümlü taşınmazın Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından “Satış”

yöntemiyle özelleştirilmesi için yapılan ihalede, İhale Komisyonunca;

“Söz konusu taşınmazın, en yüksek teklifi veren Oğuz ŞİMŞEK’e İhale Şartnamesi

çerçevesinde 381.000,00 (Üçyüzseksenbirbin) TL bedelle satılmasına, Oğuz ŞİMŞEK’in satış

sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi ha-

linde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptaline” dair verilen nihai kararın onaylan-

masına,

İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesin-

deki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 26/09/2016
Karar No : 2016/ÖİB-K-51
Konu : Taşınmaz Satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Aydın ili, Kuyucak ilçesi, Çiftlik

(Başaran) Mahallesi, 123 ada, 2 no.lu parseldeki 445,50 m² yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz),
4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde Kuruluş ta-
rafından “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen
yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın 39.000,00 (otuzdokuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren
Mustafa GÜÇ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mustafa GÜÇ’ün sözleşmeyi im-
zalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici temi-
natının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 38.000,00 (otuzsekizbin) Türk Lirası bedelle
ikinci yüksek teklifi veren Burhan ARAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Burhan
ARAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirme-
mesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek ihalenin iptaline” şeklinde
verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartname-
sindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 26/09/2016
Karar No : 2016/ÖİB-K-52
Konu : Taşınmaz Satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Kalaba

Mahallesi, 375 no.lu parseldeki 480,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki 8/244 arsa paylı birinci
kat, 14 no.lu büro vasıflı taşınmazın (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale
Şartnamesi hükümleri çerçevesinde Kuruluş tarafından “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü”
uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın 20.000,00 (yirmibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Fuat
AYDIN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Fuat AYDIN’ın sözleşmeyi imzalamaktan
imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Ku-
ruluş lehine irat kaydedilmesine ve 19.500,00 (ondokuzbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle ikinci
yüksek teklifi veren Hüseyin KOCATEPE’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hü-
seyin KOCATEPE’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri ye-
rine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline”
şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartname-
sindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine

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

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2009/217  
KARAR NO : 2016/53 
5607 Sayılı Yasanın 3/14-1.Cümlesine Muhalefet suçundan sanık Tokat İli Zile İlçesi 

Zincirli Ülya Mahallesi/köyü nüfusunda kayıtlı, Bekir ve Sevim oğlu, 08/08/1960 doğumlu, 
HÜSEYİN VURAL hakkında yapılan yargılama sonunda; Her ne kadar sanık Hüseyin Vural'ın, 
kaçakçılık suçunu işlediği iddiasıyla 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/14 maddesi 
uyarınca Kamu davası açılmış ise de; yüklenen suçun sanık tarafından işlendiği sabit 
olmadığından sanığın CMK'nun 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE dair verilen hüküm 
tebligat ve yazışmalara rağmen sanık HÜSEYİN VURAL'a tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek 

üzere başka bir yerdeki Asliye Ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 
yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile Yargıtay'da temyiz yasa yoluna 
başvurabileceğine, 

4 - İlan masrafının Kamu üzerinde bırakılmasına, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan 
tahtasında 1 ay süre ile ilanına karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 8309 
————— 

ESAS NO : 2015/180 
KARAR NO : 2015/629 
Transit rejimi kurallarına aykırılık (mülga) suçundan sanık Bulgaristan uyruklu, 

Ümmügülsüm ve Nevenov oğlu, 02/01/1967 Belovets doğumlu, Bulgaristan - Belovets nüfusunda 
kayıtlı olup halen Juzen Bulevard No:38-A, Razgrad/Bulgaristan adresinde oturur EVGENI 
NEVENOV ZAFIROV hakkında mahkememizce sanığın 4926 sayılı yasanın 3/a-2 maddesi 
göndermesiyle 4/a-2, 5/son, 4/3, 4/ı, 20/b maddeleri uyarınca cezalandırılması istemi ile kamu 
davası açılmış ise de; sanık Evgenı'nın savunma tarihi olan 27/11/2006 tarihinden beri 
zamanaşımını kesen bir işlem yapılamadığı, 8 yıllık zamanaşımı süresinin 27/11/2014 tarihinde 
dolduğu anlaşılmakla Kamu davasının TCK 66 ve CMK 223/8 maddesi uyarınca düşmesine, 
KEMTV'de yazılı kaçak sigaraların bizzat müsadereye tabi olması nedeniyle 4926 sayılı yasanın 
4/4, TCK 54 maddesi uyarınca müsaderesine, Atılı suçun işlenmesinde kullanılan P 1468 PX 
plakalı aracın karar gereği müsadere talebinin reddine, üzerinde şerh varsa kaldırılmasına, tasfiye 
edildiyse tasfiye bedelinin sahibine ödenmesine, yargılama giderinin kamu üzerinde bırakılmasına 
dair verilen hüküm tebligatlara yazışmalara rağmen sanık EVGENI NEVENOV ZAFIROV'a 
tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek dilekçe veya 

tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak üzere Yargıtay temyiz yasa 
yoluna başvurabileceğine, 

4 - İlan masrafının sanıktan tahsiline, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında 1 ay 
süre ile ilanına karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 8308 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

7 KISIM 88 KALEM LABORATUVAR CİHAZI VE MALZEMELERİ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı “7 Kısım 88 kalem Laboratuvar Cihazı ve Malzemeleri”, Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 11/10/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 8490/1-1 
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1 ADET DİJİTAL BASKI MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 

Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1 adet dijital baskı makinesi, teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13.10.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

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

 8491/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR LAZER TARAYICI VE 3D YAZICI  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar Lazer tarayıcı ve 3D yazıcı teknik şartnamesine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07.10.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

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

 8492/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Seferihisar Belediye Başkanlığından: 

İli  : İzmir 

İlçesi : Seferihisar 

Kurum : Seferihisar Belediye Başkanlığı 

İşin Adı/Konusu/Cinsi : Taşınmaz mal satılacaktır. 

İhale Tarihi& Saati : 12/10/2016 (Onikiekim ikibinonaltı) Çarşamba Günü  

  Saat: 11.00 (on bir) 

İhale Usulü : 2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre 37-43. Maddelerinde 

belirtilen Kapalı Teklif Usulü 

Madde1. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre   

37. - 43. Maddelerinde belirtilen şekilde Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. 

Madde 2. İhale kapsamında aşağıda bilgileri bulunan taşınmazın çıplak mülkiyet hakkı 

13.000.000,00 TL (On üç Milyon Türk Lirası) muhammen bedelle satılacaktır. İhale bedeli ilk 

taksiti peşin olmak üzere aylık dört eşit taksit halinde tahsil edilecektir. İhale bedelinin tamamı 

tahsil edilmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. 

Tapu Bilgileri: Seferihisar Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki Tapunun İzmir İli 

Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi 1081 ada 1 parselinde kayıtlı 52.183,00 m² yüzölçümlü arsa 

vasfında taşınmaz. AÇIKLAMA: Taşınmaz üzerinde 05/10/2006 tarih ve 5024 yevmiye no ile 

Müstakil ve Daimi nitelikte olan üst hakkı Neptün Turizm ve Ticaret A.Ş. lehine 47 yıl 6 ay 

müddetle 3254 tescil edilmiş (Başlama tarihi 05/10/2006 bitiş tarih 05/10/2053) olan irtifak hakkı 

bulunmakta olup lehdar PRS Otelcilik Turizm Taşımacılık Ve İnşaat Ticaret A.Ş. dir. 

İmar durumu: 3. Derece Arkeolojik sit alanında olup; 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar 

Planında bir kısmı turizm tesis alanı, geri kalan alan ise Günübirlik Tesis Alanı olarak 

belirlenmiştir. 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşü alınmadan 

yapılaşma yapılmaz. Otel olması durumunda; E:0,50 Hmax = 10m, Tatil Köyü olması 

durumunda; E:0,30 Hmax = 6,50 m şeklindedir.  

Taşınmaz üzerinde 423 odalı turizm tesisi (otel) bulunmaktadır. 

Madde 3. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediye Başkanlığında 

Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Madde 4. İhaleye ilişkin şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri 

dahilinde ücretsiz görülebilir ve 200 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların 

şartname bedelini yatırmaları zorunludur. 
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Madde 5. Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri 

Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok.No.14 Seferihisar/İZMİR‘dir. 

Madde 6. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Madde 7.‘’SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN’’ 

alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Madde 8. İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir; 

2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre usulüne göre hazırlanmış, 

a- Dış Zarf 

b- İç Zarf 

c- Teklif Mektubu (Şartname ekinde Belediyece verilecek örneğe uygun) 

d- Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres 

beyanı) 

e- Nüfus sureti (gerçek kişiler için ) 

f- Muhammen bedelin %3 ü oranında, 390.000,00 TL (Üç Yüz Doksan Bin Türk Lirası ) 

tutarında geçici teminat yatırmak. (Şartname 8. Maddede belirtildiği şekilde.) 

g- Şartname alındı makbuzu 

h- Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli 

vekaletname 

ı- Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge 

i- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 

j- Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

k- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi. 

Madde 9. İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, belediyeden temin 

edecekleri şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 12/10/2016 Tarih ve 

Saat:10:30’a kadar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. 

İlan olunur 8476/1-1 
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HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 
Müessesemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale 

usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No. 111 

45500   Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin a)- 

 

Niteliği - Türü - Miktarı İhale Kayıt No Dosya No 

İhale Tarih 

ve Saati 

İşin 

Süresi 

1- 

Eynez Yer altı Kontrol Şube 
Müdürlüğüne bağlı stok 

sahalarında bir adet lastik 

tekerlekli yükleyici 1677 saatlik 

kiralama ve çalıştırma işi. 

2016-378374 2016-1672 
17.10.2016 

14:00 
365 gün 

 
b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası 
Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No. 111 45500 Soma / 

MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL karşılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 
6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 8481/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 
devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi 
gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek 
zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda 
çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” 
hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Hatay ilinde faaliyet gösteren 2509 dosya no’lu HATAY İMER Yapı Denetim Ltd. Şti., 
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2310 dosya no’lu HASAT Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Kastamonu ilinde faaliyet gösteren 2075 dosya no’lu KASTAMONU İLKİM Yapı 

Denetim Ltd. Şti., 
Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 1952 dosya no’lu TURAN Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Hakkari ilinde faaliyet gösteren 1919 dosya no’lu HAKOVA Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Ankara ilinde faaliyet gösteren 1846 dosya no’lu AKAD ANKARA Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Bilecik ilinde faaliyet gösteren 1824 dosya no’lu BELEKOMA KURULUŞ Yapı Denetim 

Ltd. Şti., 
Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1367 dosya no’lu MEGARON Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 09.09.2016 tarih ve 21538 sayılı 
Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 8390/1/1-1 
————— 

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi 
nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 09.09.2016 tarih ve 21540 sayılı Makam 
Olur’larına istinaden, 

Ankara ilinde faaliyet gösteren 599 dosya no’lu LTF Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 712 dosya 
no’lu PROFİL Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1405 dosya no’lu ÜÇA Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Kahramanmaraş  ilinde faaliyet gösteren 1640 dosya no’lu ATAKULE Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Denizli ilinde faaliyet gösteren 1567 dosya no’lu İVME Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Konya ilinde faaliyet gösteren 1014 dosya no’lu KON-DEN Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri 
iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8390/2/1-1 
————— 

Bursa İlinde faaliyet gösteren 993 belge nolu SEZGİ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yeni 
kuruluş ortaklarının Mimar Mühendis olmadığı sonucuna varılarak, 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 
10’uncu maddesinin birinci fıkrası gereği, 09.09.2016 tarih ve 21541 sayılı Makam Olur’una 
istinaden Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemleri yapılarak, Yapı Denetim İzin 
Belgeleri iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8390/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Hamidiye Mahallesi, Göksel Sok., 179 Sokak., No: 16, 

F22D24B4C pafta, 237 ada, 5 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 
sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği 
Çekmeköy Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi “Akbar Yapı İnş. Taah. San. ve 
Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0034315542350703); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,  
Şirket müdürü Mehmet Şakir AKSAKAL’a yetki belge numarası almak üzere İl 

Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile 
verilmemesine, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,  
Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12371 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8393/1/1-1 

————— 
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Etiler Mahallesi, 5. Cadde, 1450 Sokak., No: 46, 66KM-IB, 

45042 ada, 22 ve 23 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar 
Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediye 
Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Başkent Beton ve Zemin Etüt Lab. İnş. Taş. Lok. 
Tic. Ltd. Şti’nin Yetki Belgesi Numarasının (0063315660977730); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü Tolga CİRİT’e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve E.12377 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8393/2/1-1 

————— 
Ankara İli, Polatlı İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Yavuz Selim Cadde, 37. Sokak., 

No:126, 19L-II-C pafta, 110 ada, 5 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 
3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği 
Polatlı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Deniz İnş. San. ve Gıda Tic. Ltd. 
Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315666301566); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,  
Şirket Müdürleri Yüksel DENİZ ve Muzaffer DENİZ’e yetki belge numarası almak üzere 

İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile 
verilmemesine, 
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İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,  
Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12380 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  8393/3/1-1 

————— 
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 674 Ada, 19 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve 

sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre 
yerine getirmediği Çerkezköy Belediye Başkanlığınca tespit edilen “Yapı Müteahhidi Gümüş 
Yapı-Muhammet YEĞİN” Yetki Belgesi Numarasının (0059112219594258); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12370 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8393/4/1-1 

————— 
Aydın İli, Efeler İlçesi, 19K-IV pafta, 1934 ada, 10 no’lu parsel üzerindeki yapıda görev 

ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre 
yerine getirmediği, Efeler Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi “İbedullah 
BİRDAL” Yetki Belgesi Numarasının (0009110105048403); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12378 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8393/5/1-1 

————— 
Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 306 ada, 12 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi “İhse İnş. Taşıma Gıda İhr. Tic. San. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının 
(0006311328003648); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü Serdar ŞENGÜL’e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12382 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8393/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 9/1 pafta, 4130 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Çiftlikköy Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi “Kral Park İnşaat Müh. Medikal. San. Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının 
(0077315165897148); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü Adem KIRAL’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12374 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8393/7/1-1 

————— 
Düzce İli, Çilimli İlçesi, Söğütlü Mahallesi, Söğütlü Caddesi, 309 Ada 3 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çilimli Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi “Melen Moda Tasarım San. Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının 
(0081311234894721); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü Tahsin KUL’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12376 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8393/8/1-1 

————— 
İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Güngören Mahallesi, 60. Cadde, 60 Sokak., No: 6, 

F22D25A3C pafta, 313 ada, 4 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 
sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği 
Çekmeköy Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi “Nad İnş. Turz. Nak. Dış Tic. 
San. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0034315283682666); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü Ahmet Turhan DÜZGÜN’e yetki belge numarası almak üzere İl 

Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile 
verilmemesine, 
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İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12375 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8393/9/1-1 

————— 
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 9 pafta, 3732 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Çiftlikköy Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi “Ömer KAYA” Yetki Belgesi Numarasının (0077110245778212); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12369 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8393/10/1-1 

————— 
Ankara İli, Sincan İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 78. Cadde, 117. Sokak., No: 3, 4364 ada, 5 

no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Sincan Belediye Başkanlığınca tespit 
edilen Yapı Müteahhidi “Özgürtaş Grup. İnş. Eml. Rek. Bil. Org. Tur. ve Vize Takip Taş. Temz. 
Paz. İth. İhr. Taah. ve Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0006311520291366); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü Polat YAŞAR’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12379 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8393/11/1-1 

————— 
Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Çalılıöz Mahallesi, 816 ada, 8 no.’lu parsel üzerindeki yapıda 

görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere 
göre yerine getirmediği Kırıkkale Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi “Rabiye 
KAYA-Gür-Kay İnşaat” Yetki Belgesi Numarasının (0071111938718430); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12373 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  8393/12/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
Ankara İli, Altındağ İlçesi, Gülpınar Mahallesi, 49. Cadde, 179 Sokak., No:10, 23700 ada, 

1 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Altındağ Belediye Başkanlığınca tespit 
edilen Yapı Müteahhidi “Yaylacı Eml. İnş. Taah. Tül. Mal. ve Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti”nin Yetki 
Belgesi Numarasının (0006311523102165); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü Oktay YAYLACI’ya yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12368 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8393/13/1-1 

————— 
Kırıkkale İli, Merkez İlçe, Bahçelievler Mahallesi, 2167 ada, 19 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 
hükümlere göre yerine getirmediği Kırıkkale Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı 
Müteahhidi “Yunus OKATAN-Özkırıkkale Ağaç Sanayi” Yetki Belgesi Numarasının 
(0071112148815411); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12372 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8393/14/1-1 

————— 
İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, G22B11A1C pafta, 3203 ada, 2 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Pendik Belediye Başkanlığınca tespit 
edilen Yapı Müteahhidi “Özsa İnş. Haf. Otom. Gıda Tur. ve Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi 
Numarasının (0034315217847648); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü İsmail BALCI ve Fikret SANCAK’a yetki belge numarası almak üzere İl 

Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile 
verilmemesine, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12381 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8393/15/1-1 
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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 
Sayı : 2016/2-1586 CBS İlam Dosyası 
Konu : MEHMET CAN 
5607 Sayılı Yasanın 3/14-1. Cümlesine Muhalefet suçundan hükümlü Satılmış ve 

Ünzüle'den olma, Boyabat 01/01/1962 doğumlu, Sinop, Boyabat, İsaoğlu nüfusuna kayıtlı, 
54721515268 TC Kimlik numaralı bi mekan takımından olduğu bildirilen hükümlü MEHMET 
CAN hakkında Edime 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2009/217 Esas 2016/53 karar sayılı 
dosyasından 10.000,00 TL adli para cezası verildiği, ilamın kesinleşerek infaz için Cumhuriyet 
Başsavcılığımıza gönderilmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca hükümlüye ödeme emri 
düzenlendiği, hükümlünün 30 gün içerisinde para cezasını ödememesi nedeniyle Cumhuriyet 
Başsavcılığımızca çağrı kağıdı düzenlendiği, hükümlünün; 

1 - Adli para cezasını yasal süresinde ödemediğinden, 5275 sayılı yasanın 106/3. veya 
geçici 1. maddesinde yazılı oranlar gözetilerek adli para cezasının, yukarıda yazılı süreyle 
hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilmesine, 

2 - 5275 sayılı yasanın, 6545 sayılı yasanın 81. maddesi ile değişik 106/3. maddesi 
gereğince, adli para cezasından çevrilen hapis cezası karşılığında, hükümlünün iki saat çalışması 
karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilmiş olup; 

3 - Kararın tebliğinden itibaren 10 günlük süre içerisinde C. Başsavcılığımıza veya 
ikametinize en yakın C. Başsavcılığına MÜRACAATINIZ halinde, adli para cezasından çevrilen 
hapis cezasının Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne sevk edilerek Kamuya Yararlı bir işte 
çalıştırılmak sureti ile infaz edileceği, 

4 - Kararın tebliğinden itibaren 10 günlük süre içerisinde C. Başsavcılığımıza veya 
ikametinize en yakın C .Başsavcılığına MÜRACAAT ETMEMENİZ halinde, 5275 Sayılı 
Kanunun 19. maddesi gereğince hakkınızda YAKALAMA EMRİ çıkarılacağı ve 
YAKALANDIĞINIZDA CEZANIZIN İNFAZI İÇİN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA SEVK 
EDİLECEĞİNİZ VE DENETİMLİ SERBESTLİK HÜKÜMLERİNDEN yararlanamayacağına 
dair düzenlenen çağrı kağıdının hükümlü REYHAN DEMİRDELEN'e tebliğ edilemediği 
anlaşılmakla; 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince çağrı kağıdının RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Çağrı Kağıdının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - İlanın bir suretinin Cumhuriyet Başsavcılığı ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan 

edilmesine karar verilmiş olup, 
İlan olunur. 8411/1-1 

—— • —— 
Türk Standardları Enstitüsünden: 
Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları 
mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir. 

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 
olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 
belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.  

Firma Unvanı 
HYB 

Numarası 
Standard/Kriter 

Numarası Fesih Tarihi 
Fesih 

Gerekçesi 

ARİF COŞKUN 27-HYB-845 TS 12690 01.08.2016 Yetkili 
Servis Fesih 

TAHSİNOĞLU PETROL 
ÜRÜNLERİ İNŞAAT 
GAYRİMENKUL SANAYİ 
VE TİCARET A.Ş. 

27-HYB-4173 TS 12820,  
TS 11939 04.08.2016 Firma İsteği 

 8467/1-1 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Kuruluşumuz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 21/10/2014 tarihli 29152 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk 
Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre boş bulunan 2 (iki) 
Merkez, 3 (üç) Taşrada (İstanbul Atatürk Havalimanı) istihdam edilmek üzere 5 (beş) adet 
Avukat pozisyonuna 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında atama yapılmak üzere 
sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır. 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 
Giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi 07/10/2016 itibariyle 

aşağıdaki şartlar aranacaktır: 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak, 
2) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş 

yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
3) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, 
4) KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 22 Mayıs 2016 tarihli Kamu Personeli Seçme 

Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 
şartları aranır. 
II - BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ 
Giriş sınavı başvuruları 29/09/2016 tarihinde başlayacak, 07/10/2016 tarihi mesai 

bitiminde (saat 17:30) sona erecektir. 
Başvurular, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Emniyet Mahallesi 

Mevlana Bulvarı, No:32 Etiler 06560 Yenimahalle Ankara) veya www.dhmi.gov.tr internet 
adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden 
veya posta yoluyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. 

Posta ile yapılan başvurularda III. bölümde istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar 
Genel Müdürlüğe ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu 
yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu I. bölümde belirtilen şartlara haiz 
olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.dhmi.gov.tr internet adresinde ve 
(Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No:32 Etiler 06560 Yenimahalle Ankara) adresinde yer 
alan Kurum Genel Müdürlük binasında asılarak ilan dilecek olup, adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

III - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENECEK BELGELER 
Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından veya 

Genel Müdürlüğün internet sayfasından temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak 
aşağıdaki belgeleri eklemelidirler: 

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında 
tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği). 

2) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği 
3) Üç adet vesikalık fotoğraf 
4) 22 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan KPSS (B) grubu sonuç belgesi bilgisayar çıktısı  
5) Nüfus Cüzdanı Sureti 
6) Özgeçmiş 
Yukarıda listelenen belgelerin son başvuru tarihine mesai bitimine kadar Kuruma teslim 

edilmesi şarttır. Bu belgeler, asılları ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlük tarafından da 
onaylanabilir. 
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IV - SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI 
Giriş sınavı, 01.11.2016 tarih, saat: 10.00’da (Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No:32 

Etiler 06560 Yenimahalle Ankara) adresinde yer alan Kurum Genel Müdürlük binası Hukuk 
Müşavirliğinde yapılacaktır. 

KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama 
yapılacak pozisyon sayısının beş katı kadar aday sınava çağrılır. Sıralama sonucunda son sıradaki 
aday ile eşit puana sahip adaylarda sınava çağrılır. Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav 
konuları şunlardır: 

1) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul 
Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku. İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul 
Hukuku, İş Hukuku konularına ilişkin bilgi düzeyi,  

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,  
3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,  
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,  
5) Genel yetenek ve genel kültürü,  
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek 

suretiyle değerlendirilir. 
V - DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Sözlü sınav IV. bölümde yer alan dördüncü fıkranın "1" numaralı bendi için elli puan, "2" 

ila "6" numaralı bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve 
verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan 
ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması en az yetmiş 
olması şarttır. 

Sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanılarak başarı puanı tespit edilir ve nihai 
başarı sıralaması yapılır. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sınav 
puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

Bu sıralama sonucunda, 5 (beş) asıl aday ile 2 (iki) yedek aday belirlenir. 
Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için 

müktesep hak teşkil etmez. 
Giriş sınavı sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan 

edilir. Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı 
bildirim yapılır. 

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren on gün içinde sınav sonuçları yazılı 
olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç yedi iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından 
değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. 

Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
ve belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. 
Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı 
beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunulur. 

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğün 
www.dhmi.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır. 

İlan olunur. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Adres : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Emniyet 

Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler 06560   Yenimahalle Ankara 
Telefon : 0312 204 20 00 8489/1-1 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 28 Eylül 2016 – Sayı : 29841 

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru 

süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen 

yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul 

edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanması gerekmektedir. 

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek 

olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya 

reddedilecektir. 

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır. 

Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup 

bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir 

adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi ile birlikte; profesör 

kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, Doçent 

kadrosuna başvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak 

sunacaklardır. 

 

BİRİM UNVAN K/D ADET NİTELİĞİ 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Üretim Yönetimi ve 

Pazarlama 
Doçent 1 1 

Tüketici davranışları ve etnosentrizm 

konusunda çalışmaları olmak 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1 
Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında Doçent 

ünvanı almış olmak 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Entomoloji Profesör 1 1 
Bitki paraziti Nematodlar konusunda 

çalışmaları olmak 

KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri 
Doçent 1 1 

Parçacık hızlandırıcılar konusunda 

çalışmaları olmak 

 8502/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  55.00/672-754 
Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-157 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-3647 SAMSUN 
Delice-Samsun Otoyol Yapımı ve Malzeme Ocakları Proje alanında kalan arkeolojik 

alanların tescil işlemlerinin tamamlanmasına ve otoyol proje güzergahında sit alanları dışından 
geçirilecek şekilde yeniden düzenleme yapılıp yapılamayacağının tespiti için bu alanlara ait sınır 
ve koordinatların ilgili firmaya gönderilmesine dair Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 12.05.2016 gün ve 92100 sayılı, 22.06.2016 gün ve 118504 sayılı yazıları, Yrd. 
Doç. Dr. Atila TÜRKER tarafından gerçekleştirilen Samsun İli 2015 yılı yüzey araştırması 
raporlarının gönderildiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 14.01.2016 gün ve 
8744 sayılı yazısı, yüzey araştırmasında tespit edilen ve Delice-Samsun otoyol koridorunda kalan 
Samsun İli, İlkadım İlçesi, Çivril Mahallesi, Çivril Tepeüstü Yerleşmesi’nin III. derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescilinin değerlendirilmesine dair Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.07.2016 gün ve289 sayılı raporu, kurum görüşünün iletildiği 
İlkadım Belediyesi’nin 18.07.2016 gün ve 2316 sayılı yazısı okundu, ekleri ve ilgili dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Çivril Mahallesi, 262, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 330, 346, 
347 nolu parsellerde bulunan Çivril Tepeüstü Yerleşmesi’nin 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi 
kapsamında, III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 
ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, 
ekteki tescil fişinin uygun olduğuna; sit alanında kalan parsellerin tapu kaydına “III. derece 
arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına,  

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 
olduğuna; Delice-Samsun Otoyolu projesinde belirtilen yol koridoru içinde kalan III. derece 
arkeolojik sit alanından hafriyat alınmaması, hafriyat dökülmemesi ya da izinsiz başka herhangi 
bir müdahalede bulunulmaması koşuluyla otoyol çalışmalarının yapılabileceğine, ayrıca yapılacak 
inşai ve fiziki faaliyetler sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması halinde 2863 sayılı 
yasanın 4. Maddesi gereği durumun en kısa zamanda ilgili Müze Müdürlüğüne ya da Kurul 
Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  55.00/672-752 
Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-157 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-3645 SAMSUN 
Delice-Samsun Otoyol Yapımı ve Malzeme Ocakları Proje alanında kalan arkeolojik 

alanların tescil işlemlerinin tamamlanmasına ve otoyol proje güzergahında sit alanları dışından 
geçirilecek şekilde yeniden düzenleme yapılıp yapılamayacağının tespiti için bu alanlara ait sınır 
ve koordinatların ilgili firmaya gönderilmesine dair Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 12.05.2016 gün ve 92100 sayılı, 22.06.2016 gün ve 118504 sayılı yazıları, Yrd. 
Doç. Dr. Atila TÜRKER tarafından gerçekleştirilen Samsun İli 2015 yılı yüzey araştırması 
raporlarının gönderildiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 14.01.2016 gün ve 
8744 sayılı yazısı, Delice-Samsun otoyol koridorunda kalan ve yüzey araştırmasında tespit edilen 
Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kapaklı Mahallesi, Kurunlu Höyük/Yamaç Yerleşmesi ve Nekropol 
Alanının I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin değerlendirilmesine dair Samsun 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.07.2016 gün ve 289 sayılı 
raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kapaklı Mahallesi, 229, 230, 494, 204, 205, 206, 226, 227, 
229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 494, 1010, 1011 
nolu parsellerde bulunan Kurunlu Höyük/Yamaç Yerleşmesi ve Nekropol Alanının 2863 sayılı 
yasanın 6. Maddesi kapsamında, I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit 
sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar 
doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna; 229, 230, 494 nolu 
parsellerin tapu kaydına “I. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair, 204, 205, 206, 226, 227, 
229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 494, 1010, 1011 
nolu parsellerin tapu kaydına da “III. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına,  

I. ve III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, 
Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile 
birlikte) I. ve III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna; Delice-
Samsun Otoyolu projesinde belirtilen yol koridoru içinde kalan I. ve III. derece arkeolojik sit 
alanından hafriyat alınmaması, hafriyat dökülmemesi ya da izinsiz başka herhangi bir müdahalede 
bulunulmaması koşuluyla otoyol çalışmalarının yapılabileceğine, ayrıca yapılacak inşai ve fiziki 
faaliyetler sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması halinde 2863 sayılı yasanın 4. 
Maddesi gereği durumun en kısa zamanda ilgili Müze Müdürlüğüne ya da Kurul Müdürlüğüne 
bildirilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  55.00/672-751 
Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-157 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-3643 SAMSUN 
Delice-Samsun Otoyol Yapımı ve Malzeme Ocakları Proje alanında kalan arkeolojik 

alanların tescil işlemlerinin tamamlanmasına ve otoyol proje güzergahında sit alanları dışından 
geçirilecek şekilde yeniden düzenleme yapılıp yapılamayacağının tespiti için bu alanlara ait sınır 
ve koordinatların ilgili firmaya gönderilmesine dair Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 12.05.2016 gün ve 92100 sayılı, 22.06.2016 gün ve 118504 sayılı yazıları, Yrd. 
Doç. Dr. Atila TÜRKER tarafından gerçekleştirilen Samsun İli 2015 yılı yüzey araştırması 
raporlarının gönderildiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 14.01.2016 gün ve 
8744 sayılı yazısı, yüzey araştırmasında tespit edilen ve Delice-Samsun otoyol koridorunda kalan 
Samsun İli, İlkadım İlçesi, Uzgur Mahallesi, Bağtepe Höyüğü’nün III. derece arkeolojik sit alanı 
olarak tescilinin değerlendirilmesine dair Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarının 18.07.2016 gün ve 289 sayılı raporu, kurum görüşünün iletildiği İlkadım 
Belediyesi’nin 18.07.2016 gün ve 2317 sayılı yazısı okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, 
yapılan görüşmeler sonunda; 

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Uzgur Mahallesi, 579, 580, 581, 582, 584, 586, 924, 925, 628, 
629, 630, 631, 632, 633, 634 nolu parsellerde bulunan Bağtepe Höyüğü’nün 2863 sayılı yasanın 
6. Maddesi kapsamında, III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 
1/2000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul 
edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna; sit alanında kalan parsellerin tapu kaydına “III. 
derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına,  

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 
olduğuna; Delice-Samsun Otoyolu projesinde belirtilen yol koridoru içinde kalan III. derece 
arkeolojik sit alanından hafriyat alınmaması, hafriyat dökülmemesi ya da izinsiz başka herhangi 
bir müdahalede bulunulmaması koşuluyla otoyol çalışmalarının yapılabileceğine, ayrıca yapılacak 
inşai ve fiziki faaliyetler sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması halinde 2863 sayılı 
yasanın 4. Maddesi gereği durumun en kısa zamanda ilgili Müze Müdürlüğüne ya da Kurul 
Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  55.00/672-750 
Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-157 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-3641 SAMSUN 
Delice-Samsun Otoyol Yapımı ve Malzeme Ocakları Proje alanında kalan arkeolojik 

alanların tescil işlemlerinin tamamlanmasına ve otoyol proje güzergahında sit alanları dışından 
geçirilecek şekilde yeniden düzenleme yapılıp yapılamayacağının tespiti için bu alanlara ait sınır 
ve koordinatların ilgili firmaya gönderilmesine dair Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 12.05.2016 gün ve 92100 sayılı, 22.06.2016 gün ve 118504 sayılı yazıları, Yrd. 
Doç. Dr. Atila TÜRKER tarafından gerçekleştirilen Samsun İli 2015 yılı yüzey araştırması 
raporlarının gönderildiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 14.01.2016 gün ve 
8744 sayılı yazısı, yüzey araştırmasında tespit edilen ve Delice-Samsun otoyol koridorunda kalan 
Samsun İli, İlkadım İlçesi, Uzgur Mahallesi, Dedeüstü Tümülüsü’nün I. ve III. derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescilinin değerlendirilmesine dair Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.07.2016 gün ve 289 sayılı raporu, kurum görüşünün iletildiği 
İlkadım Belediyesi’nin 18.07.2016 gün ve 2315 sayılı yazısı okundu, ekleri ve ilgili dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Uzgur Mahallesi, 723, 725, 781, 788, 789, 790, 791 nolu 
parsellerde bulunan Dedeüstü Tümülüsü’nün 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında, I. ve 
III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada 
işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin 
uygun olduğuna; 723, 725, 788, 789, 790, 791 parsellerin tapu kaydına “I. derece arkeolojik sit 
alanı” olduğuna dair, III. derece arkeolojik sit alanında kalan 723, 725, 781 nolu parsellerin tapu 
kaydına da “III. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına,  

I. ve III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, 
Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile 
birlikte) I. ve III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna; Delice-
Samsun Otoyolu projesinde belirtilen yol koridoru içinde kalan III. derece arkeolojik sit alanından 
hafriyat alınmaması, hafriyat dökülmemesi ya da izinsiz başka herhangi bir müdahalede 
bulunulmaması koşuluyla otoyol çalışmalarının yapılabileceğine, ayrıca yapılacak inşai ve fiziki 
faaliyetler sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması halinde 2863 sayılı yasanın 4. 
Maddesi gereği durumun en kısa zamanda ilgili Müze Müdürlüğüne ya da Kurul Müdürlüğüne 
bildirilmesi gerektiğine karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  55.00/672-465 
Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-157 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-3637 SAMSUN 
Delice-Samsun Otoyol Yapımı ve Malzeme Ocakları Proje alanında kalan arkeolojik 

alanların tescil işlemlerinin tamamlanmasına ve otoyol proje güzergahında sit alanları dışından 
geçirilecek şekilde yeniden düzenleme yapılıp yapılamayacağının tespiti için bu alanlara ait sınır 
ve koordinatların ilgili firmaya gönderilmesine dair Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 12.05.2016 gün ve 92100 sayılı, 22.06.2016 gün ve 118504 sayılı yazıları, 
konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.12.2014 gün ve 2226 sayılı, 
05.05.2016 gün ve 3397 sayılı kararları, Samsun İli, İlkadım İlçesi, Gürgendağ Mahallesi, eski 
1237 parselde bulunan Deveboynu Tümülüsü II. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının 
sayısallaştırılması ve kadastral adres bilgisinin 281 ada, 1 parsel olarak güncellenmesi gerektiğine 
dair Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 19.07.2016 gün 
ve 300 sayılı dosya inceleme raporu, okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda; 

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Gürgendağ Mahallesi, eski 1237 parselde bulunan II. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescilli Deveboynu Tümülüsünün yenileme sonucunda 281 ada, 1 parsel 
olduğu anlaşıldığından kadastral bilgisinin 281 ada, 1 parsel olarak düzeltilmesine, II. derece 
arkeolojik sit alanı sınırlarının sayısal ortama aktarılmasına yönelik ekteki 1/2000 ölçekli haritada 
işaretlenen sınırların ve belirtilen koordinatların uygun olduğuna, 281 ada, 1 parselin tapu kaydına 
II. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh konulmasına,  

II. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki II. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 
olduğuna; Delice-Samsun otoyol güzergahı üzerinde yer alan tescilli tümülüse ilişkin 24.12.2014 
gün ve 2226 sayılı, 05.05.2016 gün ve 3397 sayılı kararlarımız ile istenen otoyol güzergahının II. 
derece arkeolojik sit alanı dışından geçirilmesine yönelik değişikliğin yapılarak belgelerinin 
Kurul Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  57.06/19 
Toplantı Tarihi ve No : 20.07.2016-156 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 20.07.2016-3617 SAMSUN 
Sinop İli, Türkeli İlçesi, Oymayaka Köyü, Atovası Mevkii’nde tespit edilen antik yerleşim 

alanının III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin 
gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 07.04.2016 gün ve 1154 sayılı 
yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 24.05.2016 gün ve 
123145 sayılı, Orman ve Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü’nün 01.06.2016 gün ve 115360 sayılı, 
Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 24.05.2016 gün ve 1895 sayılı, Sinop İl Özel 
İdaresi’nin 15.06.2016 gün ve 6645 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 17.06.2016 gün ve 
416420 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 24.06.2016 gün ve 422808 sayıl yazıları, 
konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 19.07.2016 
gün ve 299 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Türkeli İlçesi, Oymayaka Köyü, Atovası Mevkii’nde, 122 ada, 27, 28,29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,58 nolu parsellerde tespit edilen Geç Bizans dönemi antik 
yerleşim alanının 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında, III. derece arkeolojik sit alanı 
olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve 
belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, sit 
alanında kalan parsellerin tapu kaydına III. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh 
konulmasına,  

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 
olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  57.00/712 
Toplantı Tarihi ve No : 20.07.2016-156 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 20.07.2016-3606 SAMSUN 
Sinop İli, Merkez, Osmaniye Köyü, Karagöl Mevkii’nde bu, 162 ada, 60, 61 parsellerde 

tespit edilen antik yerleşim alanının III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair 
rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 24.02.2016 
gün ve 590 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 
24.05.2016 gün ve 1894 sayılı, Orman ve Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü’nün 08.06.2016 gün ve 
119961 sayılı, Sinop İl Özel İdaresi’nin 15.06.2016 gün ve 6645 sayılı, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün 24.06.2016 gün ve 422808 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 17.06.2016 gün 
ve 416420 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 25.05.2016 gün ve 123557 sayılı yazıları, 
konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 15.07.2016 
gün ve 290 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda;  

Sinop İli, Merkez, Osmaniye Köyü, Karagöl Mevkii, 162 ada, 60, 61 parsellerde tespit 
edilen antik yerleşim alanının 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında, III. derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve 
belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, sit 
alanında kalan parsellerin tapu kaydına III. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh 
konulmasına,  

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 
olduğuna; bu sit alanından DSİ tarafından kanal geçirilmesinin planlandığı ve ayrıca 
Karayollarınca yapılması planlanan köy ayrım yolu haritasında sit alanının konumunun farklı 
olduğu ve yol koridorunun sit alanının kuzey sınırına temas ettiği anlaşıldığından, kanal ve yol 
geçirilmesine dair yapılacak her türlü alt yapı uygulamasının Müze Müdürlüğü denetiminde 
yapılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  55.00/672-749 
Toplantı Tarihi ve No : 02.09.2016-160 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 02.09.2016-3724 SAMSUN 
Delice-Samsun Otoyol Yapımı ve Malzeme Ocakları Proje alanında kalan arkeolojik 

alanların tescil işlemlerinin tamamlanmasına, otoyol proje güzergahında sit alanları dışından 
geçirilecek şekilde yeniden düzenleme yapılıp yapılamayacağının tespiti için bu alanlara ait sınır 
ve koordinatların ilgili firmaya gönderilmesine dair Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 12.05.2016 gün ve 92100 sayılı, 22.06.2016 gün ve 118504 sayılı, 10.08.2016 
gün ve 144994 yazıları, Yrd. Doç. Dr. Atila TÜRKER tarafından gerçekleştirilen Samsun İli 2015 
yılı yüzey araştırması raporlarının gönderildiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 14.01.2016 gün ve 8744 sayılı yazısı, yüzey araştırmasında tespit edilen ve 
Delice-Samsun otoyol koridorunda yer alan Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kuşçulu Mahallesi, 
Cingirt (Cıngıllı) Yamaç Yerleşmesine ilişkin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 21.07.2016 gün ve 3639 sayılı kararı, kurum görüşünün iletildiği İlkadım 
Belediyesi’nin 18.07.2016 gün ve 2312 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 15.07.2016 
gün ve 167586 sayılı, Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü’nün 22.07.2016 gün ve 147971 
sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 29.07.2016 gün ve 505200 sayılı, Samsun Büyükşehir 
Belediyesi’nin 28.07.2016 gün ve 3816 sayılı, Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 
04.08.2016 gün ve 5389 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.07.2016 gün ve 426021 
sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanının 19.08.2016 gün ve 326 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kuşçulu Mahallesi, 646, 647, 648, 649, 671, 672, 673, 
674,675, 676 nolu parsellerde bulunan Cingirt (Cıngıllı) Yamaç Yerleşmesi’nin 2863 sayılı 
yasanın 6. Maddesi kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit 
sınırlarının ekli 1/2500 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar 
doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna; sit alanında kalan 
parsellerin tapu kaydına “III. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına,  

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 
olduğuna; Delice-Samsun Otoyolu projesinde belirtilen yol koridoru içinde kalan III. derece 
arkeolojik sit alanından hafriyat alınmaması, hafriyat dökülmemesi ya da izinsiz başka herhangi 
bir müdahalede bulunulmaması koşuluyla otoyol çalışmalarının yapılabileceğine, ayrıca yapılacak 
inşai ve fiziki faaliyetler sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması halinde 2863 sayılı 
yasanın 4. Maddesi gereği durumun en kısa zamanda ilgili Müze Müdürlüğüne ya da Kurul 
Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  55.00/672-758 
Toplantı Tarihi ve No : 02.09.2016-160 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 02.09.2016-3721 SAMSUN 
Delice-Samsun Otoyol Yapımı ve Malzeme Ocakları Proje alanında kalan arkeolojik 

alanların tescil işlemlerinin tamamlanmasına, otoyol proje güzergahında sit alanları dışından 
geçirilecek şekilde yeniden düzenleme yapılıp yapılamayacağının tespiti için bu alanlara ait sınır 
ve koordinatların ilgili firmaya gönderilmesine dair Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 12.05.2016 gün ve 92100 sayılı, 22.06.2016 gün ve 118504 sayılı, 10.08.2016 
gün ve 144994 yazıları, Yrd. Doç. Dr. Atila TÜRKER tarafından gerçekleştirilen Samsun İli 2015 
yılı yüzey araştırması raporlarının gönderildiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 14.01.2016 gün ve 8744 sayılı yazısı, yüzey araştırmasında tespit edilen ve 
Delice-Samsun otoyol koridorunda yer alan Samsun İli, İlkadım İlçesi, Çatalarmut Mahallesi, 
Kozan Yamaç ve Tepeüstü Yerleşmesine ilişkin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 21.07.2016 gün ve 3649 sayılı kararı, kurum görüşünün iletildiği İlkadım 
Belediyesi’nin 18.07.2016 gün ve 2314 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 15.07.2016 
gün ve 167587 sayılı, Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü’nün 21.07.2016 gün ve 146994 
sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 29.07.2016 gün ve 505200 sayılı, Samsun Büyükşehir 
Belediyesi’nin 28.07.2016 gün ve 3812 sayılı, Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 
03.08.2016 gün ve 5382 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.07.2016 gün ve 426021 
sayıl yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanının 19.08.2016 gün ve 327 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Çatalarmut Mahallesi, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 354 , 475 
nolu parsellerde bulunan Kozan Yamaç ve Tepeüstü Yerleşmesinin 2863 sayılı yasanın 6. 
Maddesi kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 
1/3000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul 
edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna; sit alanında kalan parsellerin tapu kaydına “III. 
derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına,  

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 
olduğuna; Delice-Samsun Otoyolu projesinde belirtilen yol koridoru içinde kalan III. derece 
arkeolojik sit alanından hafriyat alınmaması, hafriyat dökülmemesi ya da izinsiz başka herhangi 
bir müdahalede bulunulmaması koşuluyla otoyol çalışmalarının yapılabileceğine, ayrıca yapılacak 
inşai ve fiziki faaliyetler sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması halinde 2863 sayılı 
yasanın 4. Maddesi gereği durumun en kısa zamanda ilgili Müze Müdürlüğüne ya da Kurul 
Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  05.02/141 
Toplantı Tarihi ve No : 22.07.2016-158 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 22.07.2016-3690 MERZİFON 
Amasya ili, Gümüşhacıköy İlçesi, Konuktepe Köyü, 135 ada, 22 parsel ve 153 ada, 1 

parselde tespit edilen Roma dönemine ait üçlü mezar grubu ile bu mezarların batısında, yine 153 
ada, 1 parselde tespit edilen mezarın bulunduğu alanların I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 08.03.2016 gün ve 629 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. 
Bölge Müdürlüğü’nün 24.05.2016 gün ve 123144 sayılı, Orman ve Su İşleri 11. Bölge 
Müdürlüğü’nün 24.05.2016 gün ve 108944 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 
26.05.2016 gün ve 3322 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün17.06.2016 gün ve 416420 sayılı, 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 24.06.2016 gün ve 422808 sayılı yazıları, konuya ait Samsun 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 19.07.2016 gün ve 301 sayılı 
dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Amasya ili, Gümüşhacıköy İlçesi, Konuktepe Köyü, 135 ada, 22 parsel ile 153 ada, 1 
parselde tespit edilen Roma dönemine ait üçlü mezar grubu ile bu mezarların batısında, yine 153 
ada, 1 parselde tespit edilen mezarın bulunduğu alanların 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi 
kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ve koordinat 
değerlerinin ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde kabul edilmesine, ekteki tescil 
fişinin uygun olduğuna, sit alanında kalan parsellerin tapu kaydına “I. derece arkeolojik sit alanı” 
olduğuna dair şerh konulmasına, 

I. derece arkeolojik sit alanında Koruma Amaçlı İmar planı yapılıncaya kadar Arkeolojik 
Sitler Koruma ve Kullanma Koşullarına İlişkin 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki 
(07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile değişik) I. Derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin 
hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  05.05/87 
Toplantı Tarihi ve No : 22.07.2016-158 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 22.07.2016-3688 MERZİFON 
Amasya ili, Taşova İlçesi, Kızgüldüren Köyü, Yukarı Bağlar Mevkii’nde tespit edilen 

Doğu Roma(Bizans) dönemi nekropol alanının III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 18.03.2016 gün ve 709 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. 
Bölge Müdürlüğü’nün 24.05.2016 gün ve 123147 sayılı, Orman ve Su İşleri 11. Bölge 
Müdürlüğü’nün 24.05.2016 gün ve 108932 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 
24.05.2016 gün ve 3249 sayılı, Amasya İl Özel İdaresi’nin 30.06.2016 gün ve 7790 sayılı, DSİ 7. 
Bölge Müdürlüğü’nün17.06.2016 gün ve 416420 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 
24.06.2016 gün ve 422808 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanının 15.07.2016 gün ve 288 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri 
ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Amasya ili, Taşova İlçesi, Kızgüldüren Köyü, Yukarı Bağlar Mevkii’nde,1049, 1050, 
1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1059, 1077 nolu parsellerde tespit edilen Doğu 
Roma(Bizans) dönemi nekropol alanının 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında III. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ve koordinat değerlerinin ekli 1/1000 
ölçekli haritada işaretlendiği şekilde kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, sit 
alanında kalan parsellerin tapu kaydına “III. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh 
konulmasına, 

III. derece arkeolojik sit alanında Koruma Amaçlı İmar planı yapılıncaya kadar 
Arkeolojik Sitler Koruma ve Kullanma Koşullarına İlişkin 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 
kararındaki III. Derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  57.00/727 
Toplantı Tarihi ve No : 01.09.2016-159 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 01.09.2016-3693 SAMSUN 
Sinop İli, Merkez, Korucuk-Yarımokka Mahallesi, 302 ada 4, 5, 9 nolu parsellerde 

bulunan höyüğün I. derece arkeolojik sit alanı, 240, 264, 265, 266, 275 adaların tamamı ile 297 
ada, 5, 6 nolu parsellerde bulunan antik yerleşim alanının III. derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescil edilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün 02.06.2016 gün ve 1884 sayılı yazısı, 09.06.2016 gün ve 1368 sayılı yazımız ile 
kurum görüşü sorduğumuz yazımıza cevaben, Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 
20.06.2016 gün ve 4262 sayılı, Sinop Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.07.2016 
gün ve 2062 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanının 
hazırladığı 29.08.2016 gün ve 348 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Merkez, Korucuk-Yarımokka Mahallesinde tespit edilen ve 2863 sayılı yasanın 
6.maddesi kapsamında kalan, 302 ada 4, 5, 9 nolu parsellerdeki höyüğün “I. derece arkeolojik sit 
alanı”, 240, 264, 265, 266, 275 adaların tamamı ile 297 ada, 5, 6 nolu parsellerdeki antik yerleşim 
yerinin “III. derece arkeolojik sit alanı” olarak tesciline, sit sınırının ekli 1/2000 ölçekli haritada 
işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, sit sınırı içinde 
kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “I. ve III. derece arkeolojik sit alanı” 
olduğuna dair şerh konulmasına, I.ve III. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı 
yapılıncaya kadar Koruma-Kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I.ve III. derece arkeolojik sit alanlarına 
ilişkin maddelerin geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  57.05/78 
Toplantı Tarihi ve No : 20.07.2016-156 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 20.07.2016-3631 SAMSUN 
Sinop İli, Gerze İlçesi, Abdaloğlu Köyü’nde bulunan tescilli oda mezarın koruma alanının 

belirlenmesine ilişkin bilgi ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün 27.10.2015 gün ve 3211 sayılı yazısı, SKVKBK nın 24.04.2013 gün ve 936 sayılı 
kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı 
24.06.2016 gün ve 257 sayılı rapor okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonunda; 

Sinop İli, Gerze İlçesi, Abdaloğlu Köyü’nde bulunan tescilli oda mezarın koruma alanı 
sınırının ekteki kadastral haritada işaretlendiği şekilde belirlenmesine, tescil edildiği dönemde 
tapulama harici alanda kalan oda mezara ilişkin olarak; 421 ada 13 nolu parselin tapu kütüğünün 
beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olduğuna dair ve 421 ada 13,18 
nolu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “koruma alanı sınırı içinde kaldıklarına” dair 
şerh konulması gerektiğine, koruma alanı sınırı içinde yapılacak her türlü müdahale öncesinde 
kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  57.05/77 
Toplantı Tarihi ve No : 20.07.2016-156 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 20.07.2016-3629 SAMSUN 
Sinop İli, Gerze İlçesi, Hamidiye Mahallesi 27 pafta 184 ada 38 parselde bulunan tescilli 

oda mezarın koruma alanının belirlenmesine ilişkin bilgi ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.10.2015 gün ve 3138 sayılı yazısı, SKVKBK nın 
24.04.2013 gün ve 934 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı 24.06.2016 gün ve 256 sayılı rapor okundu, ekleri ve ilgili 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Gerze İlçesi, Hamidiye Mahallesi 27 pafta 184 ada 38 parselde bulunan tescilli 
oda mezarın koruma alanı sınırının ekteki kadastral haritada işaretlendiği şekilde belirlenmesine, 
27 pafta, 184 ada, 38 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine koruma alanı sınırı içinde 
kaldığına dair şerh konulması gerektiğine, koruma alanı sınırı içinde yapılacak her türlü müdahale 
öncesinde kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.08.2016-131 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.08.2016-2306 ERZURUM 
Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Alaybeyi Mahallesi sınırları içerisinde TANAP Doğal Gaz 

Boru Hattı üzerinde yüzey sıyırma çalışmları esnasında tespit edilen arkeolojik alanda yapılan 
kurtarma kazısına ilişkin Erzurum Müze Müdürlüğünün hazırlamış olduğu 25.08.2016 tarihli 
raporun değerlendirilmesi hususundaki Erzurum Müze Müdürlüğünün 25.08.2016 tarihli raporu 
okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Alaybeyi Mahallesi sınırları içerisinde TANAP Doğal Gaz 
Boru Hattı üzerinde yüzey sıyırma çalışmaları esnasında tespit edilen Alaybeyi Arkeolojik 
alanının I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli 
haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, bilimsel kazıları tamamlanan boru aksında açığa 
çıkarılan mimari kalıntıların çizimleri yapılıp kot ve koordinatları alınıp Müze Müdürlüğü 
denetiminde kaldırıldıktan sonra boru hattının geçirilmesinde sakınca olmadığına, bu işlemlerin 
akabinde mevcut sistemle arkeolojik kazıların genişletilmesine, alanın arkeolojik önem arz etmesi 
nedeniyle mimari buluntuların rekonstrüksiyonunun yapılmasına, mevcut köy yolunun boru 
hattıyla kesiştiği noktada ilgili idarelerden izin alınması koşuluyla Müze Müdürlüğünün uygun 
göreceği bir güzergahta servis yolunun açılabileceğine 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

ATAMA KARARLARI
–– Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
–– Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Sakarya Üniversitesi Anayasa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Kalibra International Metroloji Ltd. Şti.’nin Otomatik Olmayan Tartı Aletleri

Yönetmeliği (2014/31/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MSG: 2016/11)

–– Türk Standardları Enstitüsünün Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
(2014/31/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine
Dair Tebliğ (MSG: 2016/16)

–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26/09/2016 Tarihli ve 2016/51 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26/09/2016 Tarihli ve 2016/52 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26/09/2016 Tarihli ve 2016/53 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26/09/2016 Tarihli ve 2016/56 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/09/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-49

Sayılı Kararı
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/09/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-50

Sayılı Kararı
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/09/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-51

Sayılı Kararı
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/09/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-52

Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


