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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ (ÖZEAUM) YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/11/2004 tarihli ve 25648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÖZEAUM) Yönetmeliğinin 5 inci

maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin ilgili anabilim dalı öğretim

üyeleri arasından Fakülte Yönetim Kurulunca seçilecek birer üye,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bingöl Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların

görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.



Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bingöl Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevle-
rine ve çalışma şekillerine 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
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Bingöl Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Bingöl Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü prog-

ramlarında öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek; Türkiye’yi, Türk
kültürünü ve Türk dilini tanıtmaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak

amacıyla birimler oluşturmak,
b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe’nin öğretimi konusunda

çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulun-
mak,

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer,
kurs ve toplantılar düzenlemek,

ç) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri düzen-
lemek,

d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştir-
mek, bu konu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar
yapmak,

e) Türkçeyi öğreten, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler
hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje ve broşür yayımlamak,

f) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniver-
sitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak,

g) Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların çocuklarına, yaşadıkları topluma
uyum sağlayabilmeleri ve okullarında başarılı olabilmeleri amacıyla Türkçe öğretmek,

ğ) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğre-
timi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,
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h) Üniversiteler arası işbirliği protokolleri kapsamında, yurt dışından gelen öğrenci ve
akademisyenlere Türkçe öğretmek,

ı) Türkçenin eğitimi ve öğretimiyle ilgili bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla di-
ğer dillerden çeviriler yapmak,

i) Türkçe dil yeterlik sınavları düzenlemek ve Türkçe dil yeterlik belgesi vermek,
j) Türkçeye ve Türk kültürünün tanıtımına hizmet eden başarılı kişilere ödüller ver-

mek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki yönetim organlarından oluşur:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen konu-

larla ilgili anabilim dallarında görevli üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle gö-
revlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanıl-

masından, geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli
bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve so-
nuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin kurullarına başkanlık etmek, bu kurullarda alınan kararları uygulamak,
c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,
ç) Merkeze bağlı birimler ve personel ile ilgili genel denetim ve gözetim görevini yap-

mak.
Müdür Yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdürün çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli

öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlar arasından bir kişi Müdürün teklifi Rektörün
onayı ile Müdür Yardımcısı olarak üç yıl süre için görevlendirilir.

(2) Müdür Yardımcısı, görev süresinin sonunda Rektör tarafından, Müdürün görüşü alı-
narak tekrar görevlendirilebilir veya görevine son verilebilir.

Müdür Yardımcısının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür Yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetim, eğitim ve öğretiminin işleyişinde Müdüre yardımcı olmak,
b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek,
c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversiteden beş

öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Öğretim üyeleri, Müdürün önerisi üze-
rine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi dolan üye yeniden üç yıllığına gö-
revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni
bir üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti ile iki ayda bir olağan olarak toplanır. Müdür ge-
rekli gördüğü durumlarda ya da üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu ola-
ğanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır
ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim
Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar

almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek,
b) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
c) Türkçe öğretim kurslarında verilecek dersleri, haftalık ders saatlerini ve ders açma

öğrenci yeter sayısını belirlemek,
ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim

programları ile ilgili esasları düzenlemek,
d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek,
e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordina-

törlükleri oluşturmak,
f) Merkezin öğretim programlarından alınacak ders ücretlerini belirlemek,
g) Yeni birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler ko-

nusunda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim-öğretim planlamacısı
MADDE 14 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından, eğitim

ve öğretim ile ilgili plân ve programları yapmak, eğitim ve öğretim işleriyle ilgilenmek üzere
bir eğitim-öğretim planlamacısı belirleyebilir.

Birimler
MADDE 15 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak

üzere öğrenci sayısına göre birimler oluşturulabilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Küçükbaş Hayvancılık
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; Selçuk Üniversitesi Küçükbaş Hayvancılık 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: Selçuk Üniversitesi Küçükbaş Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; başta Veteriner Fakültesi olmak üzere Üniversiteye
bağlı diğer akademik birimlerde sürdürülen, eğitim–öğretim faaliyetlerine destek sunmak; kü-
çükbaş olarak tanımlanan küçük cüsseli koyun, keçi, yaban koyunu ve keçisi, geyik, ceylan,
alpaka gibi geviş getiren hayvanların üretim ve yetiştiriciliğinin yapılmasına, geliştirilmesine
yönelik teorik ve uygulamalı faaliyetlerde bulunmak; bu amaçla yöresel, bölgesel ve dünya
çapında bu tür hayvanlara ait bilgi ve verileri toplayıp değerlendirerek bunlarla ilgili faaliyet-
lerin uygulamalı eğitimini vermek; küçükbaş hayvan türlerini en uygun koşullarda üretip ye-
tiştirerek bölge yetiştiricilerini bu konularda bilinçlendirmek, küçükbaş orijinli ürünler için en-
tegre tesislerin oluşturulmasında teknik destek vermek, yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve ku-
ruluşlarla işbirliği yapmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları kapsamında araştırma ve uygulama için ayrılmış olan te-

sislerde, Üniversitede mevcut olan veya kurulacak birimlerle Üniversitenin ilgili birimleri ve
bilim dallarıyla işbirliği yaparak küçükbaş hayvan türlerinin üretimini gerçekleştirmek,

b) Bölgede yapılmakta olan küçükbaş yetiştiriciliği ile ilgili çevre koşullarını incelemek
ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

c) Bölge koşullarına uygun küçükbaş türlerine ilişkin ve bu türlere ait ırkları geliştirmek
amacı ile araştırmalar yapmak,

ç) Yurt içi ve yurt dışında bulunan yüksek verimli küçükbaş tür ve ırklarının temini,
barındırılması, beslenmesi, yetiştirilmesi ve bölgeye adaptasyon kabiliyeti yüksek olanların
yaygınlaştırılması üzerine çalışmalar ve planlamalar yapmak,

d) Merkez bünyesinde küçükbaş yetiştiriciliğine yönelik ıslah ve seleksiyon faaliyetle-
rini yürütmek, bu alanda dünyada uygulanan ileri tekniklerin Merkezde de uygulanabilmesi
ve yaygınlaştırılması için uluslararası ve ulusal düzeyde işbirliği faaliyetlerinde bulunmak,

e) Küçükbaş türlerine ve ırklara ait ulusal gen bankasının oluşturulması ve geliştiril-
mesine katkı sağlamak,

f) Ulusal ve bölgesel kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda toplam üretim
artışını sağlayacak araştırma ve çalışmaları yapmak,

g) İl, bölge ve ülke bazında küçükbaş hayvanların sağlığı ve hastalıkları ile ilgili koru-
yucu hekimlik alanında araştırmalar yapmak,

ğ) Küçükbaş hayvan hastalıklarının tedavisiyle ilgili araştırma ve çalışmalar yapmak,
h) Küçükbaş hayvanların dengeli beslenmesine yönelik genel ve özel besleme uygula-

maları geliştirmek, küresel ısınma ve dünyamızdaki besin kaynaklarının azalmasına çözüm
olabilecek yerel ve ulusal stratejiler geliştirmek,

ı) Hayvan refahına yönelik faaliyetlerde bulunarak, optimum şartlarda daha kaliteli hay-
vansal ürünlerin elde edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

i) Ürün çeşitliliğinin artırılması ve elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlan-
masına yönelik çalışmalara katkı sağlamak,

j) Üniversitenin akademik birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan
bilimsel veya Ar-Ge niteliği taşıyan çalışmaların Merkezde yürütülebilmesi için alt yapı oluş-
turmak,

k) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama, pratik
çalışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlamak,

l) Araştırma sonuçlarını üretime uygulamak, bu yolla elde edilen veriler ile anaç ve da-
mızlık materyallerini kamu ve özel kuruluşlara sunmak,

m) Verim ve kaliteyi esas alarak, başta Konya ili olmak üzere bölge ve ülke küçükbaş
hayvan yetiştiriciliği politikalarına yön verilmesine katkı sağlamak,

n) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine ön-
derlik etmek,

o) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, çalıştay, konferans, kongre ve kurs gibi
bilimsel faaliyetler düzenlemek ve bu tür faaliyetlere katılmak,

ö) Çevre ve bölge üreticilerine eğitici özellikte seminer, konferans ve yetiştirici kursları
düzenlemek.
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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, Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından

üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından

en fazla iki kişiyi üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün ona-
yına sunar.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri, Müdürün
teklifi ve Rektörün onayı ile Müdürlüğe vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün
görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yar-
dımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

toplantı gündemini hazırlamak ve kurul başkanı olarak toplantıları yönetmek, Yönetim Kuru-
lunun aldığı kararları Rektörün onayına sunmak,

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek,
c) Merkez hizmetlerinin hizmet içi programlara uygun olarak yürütülmesini temin etmek,
ç) Merkezde yürütülecek araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve

denetimini sağlamak,
d) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Rektöre sunmak,
e) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte

hazırlayarak Rektöre sunmak,
f) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın

alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak,
g) Merkez bünyesinde görev yapan idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel arasında

koordinasyonu ve işbölümünü sağlayarak Merkezi, amacı doğrultusunda yönetmek,
ğ) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği

yapmak,
h) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün Merkezin

faaliyet alanı ile ilgili birimlerinden Rektörün onayına teklif edeceği iki öğretim elemanı olmak
üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren
üye yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Rektör gerekli hallerde Yönetim
Kuruluna başkanlık eder. Müdür gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Ku-
rulunu toplantıya çağırabilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin gelişmesini sağlamak için plan ve programlar yapmak,
b) Danışma Kurulunun karar ve önerilerini değerlendirmek,
c) Merkezin amacına ulaşması için yapması gereken görevlerin icrasını planlamak,
ç) Merkezin araştırma ilke ve hedeflerini belirlemek,
d) Üniversitenin akademik birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan

bilimsel veya Ar-Ge niteliği taşıyan çalışmaların Merkezde yürütülebilirliğini değerlendirmek,
e) Merkezin işlevlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde Üniversitenin çeşitli akademik

birimlerinin eğitim ve öğretimine imkânlar dâhilinde destek vermek,
f) Elde edilen ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak,
g) Yönetim Kurulunun daha etkin çalışabilmesi için Müdürün başkanlığında faaliyet

gösterecek üretim, eğitim, araştırma ve benzeri komisyonları teşkil etmek ve komisyon rapor-
larını karara bağlamak,

ğ) Merkezin idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel ihtiyacını belirlemek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Üniversitenin Veteriner Fakültesi ve Ziraat

Fakültelerinin her birinden yönetim kurullarınca seçilen birer üye, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek bir üye, Konya Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştirici Birliğinin görevlendireceği bir üye ile Rektör tarafından görevlendirilen Merkezin
amaçları ile ilgili konularda çalışan en çok iki öğretim elemanı olmak üzere en çok yedi üyeden
oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda iki defa olağan olarak toplanır. Gerek duyulduğunda Müdür,
Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu
ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Rektör gerekli hallerde kurula başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye

niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin; akademik, idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel ihti-

yacı Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından
görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2012/776  
Karar No : 2012/690  

ARA KARAR 
DAVACI : K.H. 
SANIK : YUSIF HASANOV 
SUÇ : 5683 sayılı Kanuna aykırılık 
SUÇ TARİHİ/SAATİ : 30/08/2011  
SUÇ YERİ : ARALIK  
KARAR TARİHİ : 11/12/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

Kanuna aykırılık suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza 
Mahkemesi'nin 2014/140 tarih ve 2012/690 Esas ve 11/12/2012 karar sayılı dosyanın yargılaması 
sonucunda sanık hakkında neticeten 2000 TL İdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar 
verilmiş olup, sanık YUSIF HASANOVA bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı 
Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde Kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 

 10156 
————— 

Esas No : 2009/153  
Karar No : 2015/145  

ARA KARAR 
DAVACI : K.H. 
SANIK : NAHAYAT MAHARRRAMOVA, Aydın ve Merziye kızı, 

06/02/1962 GORANBOY doğumlu, 
SANIK : PARVANA ALIYEVA, Ali ve Nergis kızı, 07/10/1965 ORDUBAD 

doğumlu, 
SUÇ : Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme 
SUÇ TARİHİ : 11/05/2009 
SUÇ YERİ : IĞDIR/ARALIK 
KARAR TARİHİ : 27/03/2015 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanıklar hakkında Resmi Belgeyi 

Bozma, Yok Etme veya Gizleme suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık Asliye Ceza 
Mahkemesi'nin 27/03/2015 tarih ve 2009/153 Esas ve 2015/145 karar sayılı dosyanın yargılaması 
sonucunda sanıklar hakkında BERAAT kararı verilmiş olup, sanıklar Nahayat 
MAHARRAMOVA ve Parvana ALIYEVA bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı 
Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde Kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 

 10157 
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İzmir/Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; 

sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 
İş bu gerekçeli karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye 

tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği 
karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş 
bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı 
veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya 
askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 
yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk 
evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler 
yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda 
bulunmak suretiyle Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2013/454 Es. 2015/1070 K. 
Karar Tarihi : 09.10.2015 
Suç : İzin Tecavüzü 
Uygulanan K. Md. : As. C. K.nun 66/1-b Maddesi, 5237 sayılı TCK.'nun 62/1'inci, 

63'ncü ve 5271 sayılı C.M.K.'nun 231/5, 7, 8, 10. 11. maddeleri. 
Sanık Kimliği : Uğur DOĞAN; Mehmet ve Zahide Oğ. 02.01.1990 D.lu, 

ÇANKIRI/Orta Özlü Ky./Mah. Nüf. Kyt. (TC. Kimlik No: 
25048538230 

Karar : 10 Ay Hapis (5 Yıl süre ile 5271 Sayılı Kanunun 231/5, 7, 8, 10, 
11'inci Maddeleri gereğince (HÜKMÜN AÇIKLAMASININ 
GERİ BIRAKILMASINA) 

Tanzim Tarihi : 02 Kasım 2016 10219 
————— 

Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; 
sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu gerekçeli karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye 
tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği 
karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş 
bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı 
veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya 
askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 
yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk 
evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler 
yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda 
bulunmak suretiyle Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2014/776 Es. 2015/1034 K. 
Karar Tarihi : 01.04.2015 
Suç : İzin Tecavüzü 
Uygulanan K. Md. : As. C. K.nun 66/1-b Maddesi, 5237 Sayılı TCK.'nun 73, 62/1'inci 

ve 5271 sayılı C.M.K.'nun 231/5, 7, 8, 10. 11. maddeleri. 
Sanık Kimliği : Mehmet SAYLİ; Ahmet ve Telli Oğ.1993 D.lu, IĞDIR/Mrk. 

Karaçomak Mah. Nüf. Kyt. (TC. Kimlik No: 34553363114) 
Karar : 5 Ay Hapis (5 Yıl süre ile 5271 sayılı Kanunun 231/5, 7, 8, 10, 

11'inci Maddeleri gereğince (HÜKMÜN AÇIKLAMASININ 
GERİ BIRAKILMASINA) 

Tanzim Tarihi : 02 Kasım 2016 10220 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 
TTK İHTİYACI OLARAK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMESİ ALIMI  

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA  
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

T.T.K. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 
İhale kayıt no : 2016-563631 
1 - İdarenin: 
a) Adresi  : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ   ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel   : 0 372 252 00 00 (70 Hat) 
  Faks : 0 372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi : satinalma@taskomuru.gov.tr 
2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Termal İçlik: 1.085 Takım  
  Kar Maskesi: 1.085 Adet  
  Miflonlu Deri Yelek: 241 Adet 
b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Ambarları 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim 
gününde teslim edilecektir  

3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı   ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 10/01/2017 - 15.00 
c) Dosya no : 1632213 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 
4-1- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 
ilişkin yazılı taahhütname,  



Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 18 Aralık 2016 – Sayı : 29922 

 

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ve Teknik şartnamesinde ayrıntısı belirtilen 

yeterlik belgeleri, 
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi  
j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2- Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler  
Firmalar malzemeler için 1’er adet numune vereceklerdir. 
5 - İstekliler ihale konusu alım için kısmi teklif verebileceklerdir. Ancak her bir iş kalemi 

miktarı için kısmi teklif verilmeyecektir. 
6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 
şartnameler 20,00- TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 10/01/2017, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 11055/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 45.09/30 
Toplantı Tarihi ve No : 24.11.2016-305 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.11.2016-7330 İZMİR 
Manisa ili, Sarıgöl ilçesi, Çavuşlar Mahallesinde, Kurulumuzun 14/04/2016 tarih ve 6534 

sayılı kararıyla tescil edilen III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik sit içerisinde bulunan taşınmazların 
sit şerhi tesisi işlemlerine ilişkin Sarıgöl Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 12/05/2016 tarihli 
ve 2874 sayılı yazısı, Manisa Valiliği Kadastro Müdürlüğü Sarıgöl Birimi’nin 16/09/2015 tarihli 
ve E.1165597 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 19/09/2016 tarihli ve 3151 
sayılı yazısı, Manisa Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 06/10/2016 tarihli ve E.2195639 sayılı 
yazısı ve Müdürlük evrak kaydında 23/11/2016 tarih ve 1172 sayı ile kayıtlı uzman raporu 
okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda, 

Manisa ili, Sarıgöl ilçesi, Çavuşlar Mahallesi ile Alaşehir ilçesi Serinköy Mahallelerinde 
bulunan ancak Kurulumuzun 14/04/2016 tarih ve 6534 sayılı ve 6535 sayılı kararlarında sehven 
sadece Sarıgöl ilçesi olarak belirtilmiş olan III. Derece Arkeolojik site ilişkin 14/04/2016 tarihli 
ve 6534 - 6535 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararlarındaki “Manisa ili, Sarıgöl ilçesi, Çavuşlar ve 
Serinköy Mahalleleri sınırları içerisinde” ifadelerinin “Manisa ili, Sarıgöl ilçesi, Çavuşlar 
Mahallesi ve Alaşehir ilçesi Serinköy Mahallesi sınırları içerisinde” olarak düzeltilmesine, buna 
göre düzeltilmiş olan 1/5000 ölçekli kadastral haritanın ve sit fişinin uygun olduğuna, karar 
verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 45.10/111 
Toplantı Tarihi ve No : 24.11.2016-305 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.11.2016-7333 İZMİR 
Manisa ili, Saruhanlı ilçesi, Hatipler Mahallesinde özel ağaçlandırma kapsamında Manisa 

Müze Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen tespit çalışmalarına ilişkin, söz konusu alanın 2863 sayılı 
yasanın 7. Maddesi kapsamında tescil çalışmalarının tamamlanmasının istendiği İzmir 2 Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.03.2016 tarihli ve 6353 sayılı kararı gereği, 
alanın tesciline yönelik çalışmalar kapsamında Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş olan 
Kurum görüşleri ve Müdürlük evrak kaydında 22.11.2016 tarih ve 1161 sayıyla kayıtlı uzman 
raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Manisa ili, Saruhanlı ilçesi, Hatipler Mahallesindeki arkeolojik alanın kararımız eki 
1/5000 ölçekli kadastral paftada gösterildiği şekliyle III. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak 
tescillenmesine, sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 79.00.1000.18 
Toplantı Tarihi ve No : 19.10.2016 - 127 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 19.10.2016 - 1892 GAZİANTEP 
Kilis İli, Merkez İlçe Gülbaba Köyü merkezinde yer alan Martavan Höyüğün tescil 

talebine yönelik Kurulumuz uzmanlarının 09.09.2015 tarihli raporu, Kilis İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğünün 04.08.2016 tarih ve 9982 sayılı yazısı, Kilis İl Özel İdaresinin 
27.05.2016 tarih ve E.2224 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, 
yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kilis İli, Merkez İlçesi, Gülbaba Köyü merkezinde yer alan Martavan Höyüğünün 2863 
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması 
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. 
maddesi uyarınca ”I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, kararımız eki sit 
haritası ve sit fişinin uygun (OLUMLU), alanda 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında 
belirtilen I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma Koşulları hükümlerinin 
geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 79.00.1000.17 
Toplantı Tarihi ve No : 19.10.2016 - 127 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 19.10.2016 - 1893 GAZİANTEP 
Kilis İli, Merkez İlçe Gözkaya Köyü sınırları içinde yer alan Hanik Höyüğün tescil 

talebine yönelik Kurulumuz uzmanlarının 09.09.2015 tarihli raporu, Kilis İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğünün 04.08.2016 tarih ve 9982 sayılı yazısı, Kilis İl Özel İdaresinin 
27.05.2016 tarih ve E.2224 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, 
yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kilis İli, Merkez İlçesi, Gözkaya Köyü sınırları içinde yer alan Hanik Höyüğünün 2863 
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması 
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. 
maddesi uyarınca ”I.Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine,  kararımız eki sit 
haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), yapılan kaçak 
kazı çukurunun ilgili idaresince Müzesi denetiminde kapatılmasına ve sonucundan Kurulumuza 
bilgi verilmesine, kaçak kazıya ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu anlaşıldığından suç 
duyurunda bulunulmasına gerek olmadığına, alanda 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında 
belirtilen I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma Koşulları hükümlerinin geçerli 
olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 79.00.1000.20 
Toplantı Tarihi ve No : 19.10.2016 - 127 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 19.10.2016 - 1894 GAZİANTEP 
Kilis İli, Merkez İlçe Güvenli Köyü Höyüklü Mezrası merkezinde yer alan Höyüklü 

Höyüğün tescil talebine yönelik Kurulumuz uzmanlarının 09.09.2015 tarihli raporu, Kilis İl Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 04.08.2016 tarih ve 9982 sayılı yazısı, Kilis İl Özel 
İdaresinin 27.05.2016 tarih ve E.2224 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kilis İli, Merkez İlçesi, Güvenli Köyü Höyüklü Mezrası merkezinde yer alan Höyüklü 
Höyüğünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında 
“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden aynı kanunun tespit ve 
tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”I.Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine,  
kararımız eki sit haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), 
Alanda 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen I. Derece Arkeolojik Sit 
Alanlarında Koruma Kullanma Koşulları hükümlerinin geçerli olduğuna 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

YÖNETMELİKLER

— Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÖZEAUM)

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bingöl Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Selçuk Üniversitesi Küçükbaş Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


