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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adnan Menderes Üniversitesinden:
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan
Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci
fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yarıyıl esasına göre düzenlenen öğretim programlarında yarıyılların ortalaması otuz
olmak üzere yıllık altmış AKTS kredisi, yıl esasına göre düzenlenen öğretim programlarında
ise yaz dönemi hariç yıllık altmış AKTS kredisidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/8/2013 28732

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 24/2/2014 28923
2- 14/5/2014 29000
3- 7/7/2014 29053
4- 1/9/2014 29106
5- 8/6/2015 29380
6- 8/12/2015 29556
7- 5/8/2016 29792
8- 24/9/2016 29837



Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesinin çocuk gelişimi, okul

öncesi eğitim, aile ve çocuk iletişimi, okul öncesi eğitimde rehberlik hizmetleri, okul öncesi

dönemde gündüz bakım becerileri, temel dil becerilerinin öğretimi, ön okuryazarlık, Türkçeyi

doğru ve güzel konuşma, fen, matematik, sosyal bilgiler, güzel sanatlar, oyun ve hareket eğitimi

ve yabancı dil öğretimi alanlarında eğitim veren birimlerinin bilimsel araştırma ve uygulama

yapmalarına katkıda bulunmak, okul öncesi eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar

yapmak üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan, Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyetlerini, yönetim organlarını, çalışma usul ve

esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-

lerine 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: Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcılarını,

d) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Bartın Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyetleri şunlardır:

a) Bölgenin okul öncesi eğitim çağı çocuklarının gündüz bakım ve eğitim sorunlarının

belirlenmesi ve giderilmesine yönelik yeni projeler üretmek, bu suretle eğitim kalitesini arttır-

mak, okul öncesi eğitim, aile-çocuk iletişimi, çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarında

bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak,

b) Üniversitenin akademik ve idari personeline yönelik uygulama amaçlı kreş ve ana-

okulları açarak, bu anaokullarında eğitim görecek erken çocukluk döneminde (0-6 yaş) yer

alan çocukların, eğitim ve sağlık bilimleri gereklerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duy-

gusal açılardan gelişimlerini ve yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkarmak ve bu alanda eğitim

kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak,

c) Üniversitenin bu alanda öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına uy-

gulama, araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak, bu alanda eğitim kalitesini geliş-

tirecek programlar oluşturmak,

ç) Üniversitede çalışan akademik ve idari personelin 3-6 yaş grubu çocukların eğitim

bilimi gereklerine uygun becerilerinin geliştirilmesi amacıyla velilere yardımcı olmak, çocuk-

ların bakım ve eğitimlerinin yanında anne-babaya daha güvenli bir çalışma ortamı hazırlayarak

onların iş gücü verimlerini artırmak,

d) Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların ailelerinin çocuklarıyla iletişimlerini geliş-

tirmek ve çocuk bakımını üstlenen bireylerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla

eğitim programları ve kurslar düzenlemek,

e) Çocukları temel eğitime hazırlamak, Türkçeyi etkili ve doğru kullanma, problem

çözme, düşünme ve karar verme alanlarında beceri kazandırmak,

f) Eğitim etkinlikleri düzenlenirken; çocukların yaşları, gelişim özellikleri, öğrenme

hızları, ilgileri, gereksinimleri ile okulun ve çevrenin imkânlarını dikkate almak,

g) Ailelerin çocuk gelişimi, çocuk eğitimi, değerler eğitimi, rehberlik ve yönlendirme

hizmetleri konularında ve belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli konularla ilgili hazırla-

nabilecek eğitim programlarıyla ailelere yol göstermek,

ğ) Çocukların; beslenme, uyku, öz bakım becerileri, doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklar

kazanmalarının yanında doğa sevgisiyle çevreye duyarlı olmalarını sağlamak,

h) Faaliyet konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmi ve özel kurum

ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek,
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ı) Faaliyet alanına giren konularda yayınlar yapmak, konferans, kongre, sempozyum,

seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek,

i) Üniversite öğrencilerinin alanlarındaki eğitimleri ile ilgili uygulamalı bilgi ve bece-

rilerini artırmak,

j) Üniversite ve toplum işbirliğini geliştirici örnek teşkil edecek eğitim faaliyetlerini

düzenleyip gerektiğinde rehberlik hizmetlerini yürütmek,

k) Okul öncesi ve ilgili alan öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin arttırılması ko-

nusunda resmi ve özel kuruluşların ihtiyaç duydukları hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim des-

teğini sunmak,

l) Erken çocukluk döneminde yer alan çocuklara gelişimsel tarama ve değerlendirme

yaparak, çocukların içinde bulundukları yaşa ait temel becerileri edinip edinmediğini ve olası

bir gelişimsel gecikme olup olmadığını tespit edip, çocukların o alanda nasıl desteklenebile-

ceğine yönelik aileyi bilgilendirmek ve rehberlik etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları; Merkez Müdürü, Genel Kurul ve Yönetim Kuru-

lundan oluşur.

Merkez Müdürü

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü; çocuk gelişimi, okul öncesi eğitim, sınıf eğitimi ve

eğitim bilimleri alanlarında araştırma ve uygulama deneyimi olan öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar gö-

revlendirilebilir. Merkez Müdürü gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından görevden

alınabilir.

(2) Merkez Müdürü, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu

üyeleri arasından veya çocuk gelişimi, okul öncesi eğitim, sınıf eğitimi ve eğitim bilimleri alan-

larında araştırma ve uygulama deneyimi olan Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından

belirlenen en çok iki kişiyi Merkez Müdür yardımcısı olarak seçer. Merkez Müdür yardımcıları,

Merkez Müdürü tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir ve Rektörlüğe bildirilir. Merkez

Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Merkez

Müdürüne, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet

altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilebilir.
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Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların gündem-

lerini oluşturmak, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararla-

rını uygulamak,

b) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzen-

lemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek,

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir

önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak,

ç) Her yıl sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rek-

töre rapor vermek,

d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit

etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkezi temsil etmek,

f) Rektör tarafından devredilmesi halinde harcama yetkilisi görevini yürütmek.

Merkez Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Gerektiğinde Müdürlüğe vekâlet etmek,

b) Merkezin her türlü faaliyetinde Müdüre yardımcı olmak,

c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim ve öğrenci işlerini yürütmek,

ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek,

d) Gerekli resmi evrak ve defterlerin kurallara göre hazırlanması, tutulması ve saklan-

masını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Eğitim Fakültesi Dekanı ve Sağlık Hizmetleri Mes-

lek Yüksek Okulu Müdürü doğal üye olmakla birlikte, Rektör tarafından eğitim alanında araş-

tırma ve uygulama çalışmaları olan Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından görevlen-

dirilecek dört üye ve Merkez Müdürü olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu

üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev

süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamam-

lamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kere olmak üzere gerekli görüldüğünde toplanır.

Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağı-

rabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar

toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün

kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını ha-

zırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Üniversite Senatosunun kararı ve

Rektörün onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak,

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesine ilişkin ka-

rarları almak,

ç) Araştırma ve proje tekliflerini incelemek ve karara bağlamak,

d) Uygulama anaokullarında ilgili birimlerce yapılacak bilimsel araştırma ve uygula-

malarda anaokulu yönetimi ile koordinasyonu sağlamak,

e) Öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlerde verilecek katılım belgelerini düzenlemek,

f) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturmak, bu grupların konularına

ve görevlendirilecek elemanlarına ilişkin kararlar almak,

g) Merkez Müdürünün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak,

ğ) Kendi görev alanı ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek,

h) Uygulamalı kreş ve anaokulunun açılması ile ilgili karar almak,

ı) Merkezin programlarına katılacak öğrenci sayısı ile başvuru usulleri, öğrenci kabulü,

katılım ücreti, ücretsiz kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi gibi konularda kararlar almak,

i) Merkeze bağlı olarak kurulacak bilimsel araştırma birimi ile akademisyenlerinin Mer-

kezin araştırma imkânlarını kullanmaları hususunda çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün teklif edeceği bir üye ile İl Sağlık Müdürlüğünün teklif edeceği

bir üye olmak üzere Rektör tarafından resen veya Yönetim Kurulunun teklifi üzerine üç yıl

için görevlendirilecek en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görev-

lendirilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendir-

melerde bulunan tavsiye niteliğinde görüş bildiren bir kuruldur. Danışma Kurulu, Merkez Mü-

dürünün davetiyle ve Merkez Müdürünün başkanlığında yılda bir defa olağan olarak toplanır.

Merkez Müdürü gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulu; Merkez Müdürünün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına

uygun tavsiye kararları alır. Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez

Müdürüne devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve fakülte yönetim kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Başkent Üniversitesinden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/2015 tarihli ve 29488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başkent

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin

birinci fıkrasında yer alan “önceki son beş yıl içinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/8/2015 29488
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Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/8/2014 tarihli ve 29078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitlis Eren

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci

fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE YÖNETİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dicle Üniversitesi Göç ve Yönetim Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin yapısı, organları, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dicle Üniversitesi Göç ve Yönetim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve

çalışma esaslarına dair hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/8/2014 29078

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/3/2015 29302

2- 11/1/2016 29590
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Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (DÜGYAM): Dicle Üniversitesi Göç ve Yönetim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Dicle Üniversitesi Göç ve Yönetim Uygulama ve Araştır-

ma Merkezi Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Göç ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Dicle Üniversitesi Göç ve Yönetim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Dicle Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; her türlü iç, dış ve uluslararası göçlerin sosyal, eko-

nomik, siyasal, hukuksal, kültürel vb. boyutları ile yönetim konularında bilimsel araştırma, uy-

gulama, eğitim çalışmaları yapmak, ilgili resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği

içinde çalışarak göç ve yönetime ilişkin alanlarda bilgi birikimine katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede öngörülen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki

faaliyetlerde bulunur:

a) Türkiye’deki iç ve dış göç olgusu ve süreçleri ile yönetim konularında araştırmalar

ve uygulamalar yapmak, bunları farklı dillerde yayımlamak.
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b) Göç ve yönetimi etkileyen siyasal, sosyal, ekonomik, hukuksal, sosyolojik, psikolo-

jik, eğitimsel ve kültürel etkenlere dair ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum,

kongre, seminer, çalıştay, sergi vb. çalışma ve etkinliklerde bulunup bunları yayımlamak.

c) Merkezin kuruluş amacına hizmet edecek her türlü yayını yapmak.

ç) Gerektiğinde Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş-

larla eğitim ve sertifika programları düzenlemek.

d) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyet yürüten ulusal ve uluslararası ka-

mu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar ve eğitim prog-

ramları düzenlemek.

e) Göç ve yönetim alanlarında ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşe-

bilmesi için gerekli koordinasyonu oluşturmak ve bu projeler için destek sağlamak.

f) İhtiyaç halinde, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve belirleyeceği usul ve esas-

larla, iç ve uluslararası göç ile yönetim alanlarında gerekli yayın, belge ve bilgilerin saklana-

bileceği bir merkez oluşturmak.

g) Gerektiğinde Merkezin amacına uygun çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası ku-

ruluşlar arasında iletişim ağları kurmak.

ğ) 2547 sayılı Kanun ile buna bağlı olarak çıkarılan diğer mevzuat ve Dicle Üniversitesi

yönetmelikleri çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik vb. faaliyetlerde bulunmak.

h) Amacıyla ilgili konularda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının

gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

ı) İhtiyaç halinde Merkezin çalışma konularına yer verecek ulusal/uluslararası nitelikte

bir dergi çıkarmak.

i) Merkezin çalışma alanıyla ilgili yerel, ulusal ve küresel raporlar hazırlayıp, yayım-

lamak.

j) Merkezin kuruluş amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,
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b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından

üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Merkez Müdürü yeniden

görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, görevlerinde kendisine yardımcı olması için Üniversitenin

öğretim elemanlarından bir kişiyi üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üze-

re Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı, Merkez Müdürünün vereceği görevleri yapar.

Herhangi bir nedenle geçici olarak görevi başında bulunmayan Merkez Müdürüne müdür yar-

dımcısı vekâlet eder. Merkez Müdürünün görevden ayrılması halinde başka bir görevlendirme

yapılana kadar müdür yardımcısı ona vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez Yönetim Kurulunu ve Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, top-

lantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkez faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacı doğrul-

tusunda yürütülmesini sağlamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev

dağılımını belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

d) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin

ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

e) Yıllık çalışma ve faaliyet programları ile faaliyet raporlarını hazırlayıp Merkez Yö-

netim Kuruluna sunmak ve kabul edilen program ve faaliyet raporlarını onay için Rektöre sunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek Merkezin faaliyetlerine ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve

uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, müdür

yardımcısı ve Üniversite öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünün önerisi üzerine
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Rektör tarafından görevlendirilen 3 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. İhtiyaç halinde,

Merkez Müdürü ve müdür yardımcısı hariç olmak üzere seçimlik üç üyeden ikisi Merkez Mü-

dürünün önerisi ile Rektör tarafından diğer üniversitelerden, ilgili kamu, özel kuruluşlarla sivil

toplum kuruluşlarından aynı usul ve süre ile görevlendirilebilir.

(2) Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan

üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Merkez Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim, bilim-

sel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

(4) Merkez Yönetim Kurulu yılda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü ola-

rak Merkez Müdürünün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve Merkez Müdürü tarafından

belirlenen gündemi görüşür. Merkez Müdürünün uygun görmesi halinde diğer üyeler de gün-

dem önerisinde bulunabilir. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.

c) Merkez Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esas-

larını belirlemek.

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini

değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alabilecek

birimleri tespit etmek.

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla ortak-

laşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

f) Merkez Müdürünün, Merkez Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve

önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını

belirlemek.
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ğ) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika

konusundaki ilkeleri belirlemek.

h) Personel ihtiyacını belirlemek.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, Üni-

versitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli ça-

lışmalar yapmış yerli ve yabancı üniversitelerin öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve ku-

ruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından

Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en

az 7 üyeden oluşur.

(2) Dicle Üniversitesi öğretim elemanlarından oluşan üye sayısı, üye tamsayısının ya-

rısından az olamaz. Görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi

tamamlamak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilebilir. Görev süresi sona eren üyeler ye-

niden görevlendirilir.

(3) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kez,

Merkez Müdürü tarafından belirlenecek bir tarihte olağan olarak toplanır. Merkez Müdürü ge-

rekli gördüğü takdirde Merkez Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Merkez Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz; kararlar toplantıya katılanların salt

çoğunluğuyla alınır.

(4) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine

yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Merkez Yönetim Kuruluna sunar. Gerektiğinde

faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

şılanır.
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Merkezin mekân ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair ça-

lışma mekânları Merkez Müdürünün önerisi de dikkate alınarak Üniversite yönetimi tarafından

tahsis edilir ve elverişli bir çalışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat

yine Üniversite yönetimi tarafından sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ HAVZASI VE AFRİKA MEDENİYETLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Gazi Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi-

nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve

çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Mede-

niyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
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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 (GAKAF): Gazi Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Akdeniz Havzası ve Afrika ülke ve medeniyetlerinin

kültürel, dilsel, edebi, sosyal ve tarihsel gelişimlerini bilimsel açıdan incelemek; Afrika kıtası

ve Akdeniz havzasındaki sosyal ve ekonomik güncel gelişmeleri takip ederek, Türkiye’nin kıta

ve havza ülkelerine yönelik ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak; Afrika kıtası ve

Akdeniz havzasının daha yakından tanınmasına yardımcı olacak akademik ve bilimsel projeler

hazırlamak; Türkiye’nin Afrika ve Akdeniz havzası ülkelerinde tanınırlığını artıracak ortak

bilimsel ve eğitimsel çalışma ve işbirlikleri planlamak ve yürütmek; bu kıtada faaliyet gösteren

kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık desteği vermek ve gerekli uzmanların yetiştirilmesini

sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, çalışma alanına giren konularla ilgili olarak aşağıdaki faali-

yetleri yapar:

a) Afrika ve Akdeniz havzası ülke ve medeniyetleri ile ilgili bilimsel araştırmalar ve

incelemeler yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak.
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b) Afrika kıtası ve Akdeniz havzası konusunda araştırmacılar yetiştirilmesine katkıda

bulunmak.

c) Türkiye, Afrika ve Akdeniz ülkeleri ile kültürel, dilsel, sosyal, ekonomik, eğitim ve

bilimsel alanların yanı sıra sağlık, alt yapı ve mühendislik alanlarına ilişkin işbirliğine dayalı

konularda, kıtadaki ülkelerin ve Türkiye’deki devlet kurumları, üniversiteleri, araştırma mer-

kezleri ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği projeleri yapmak.

ç) Afrika ve Akdeniz havzası ülkeleri yükseköğretim ve eğitim kurumları ile Türk yük-

seköğretim ve eğitim kurumları arasında öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacı hareketliliğine

zemin hazırlamak.

d) Afrika ve Akdeniz havzası ülke ve medeniyetleri hakkında araştırma yapmak isteyen

araştırmacı ve bilim adamlarının projelerini desteklemek.

e) Afrika ve Akdeniz havzası ülkelerinin Türkiye’deki ve Türkiye’nin Afrika kıtasındaki

yerleşik temsilcilikleri ile akademik ve bilimsel ortak programlar gerçekleştirmek, Afrika ülke

ve medeniyetlerine ilişkin tanınırlığı artırmak amacıyla tanıtım günleri düzenlemek.

f) Afrika ve Akdeniz havzası ülkelerinde Türkiye’nin tanınırlığını güçlendirecek bilim-

sel etkinlik ve çalışma ziyaretleri düzenlemek.

g) Afrika ve Akdeniz havzası ülkelerinin dil ve kültürlerini tanıtmak ve eğitimini vermek.

ğ) Afrika ülke ve medeniyetleri ile ilgili Merkez bünyesinde geniş kapsamlı Afrika ve

Medeniyetleri Kütüphanesi, Arşiv ve Dokümantasyon birimi kurmak amacıyla, Afrika devlet

ve üniversite kütüphaneleriyle işbirliği gerçekleştirmek ve ilgili kurumlarda araştırma ve in-

celemelerde bulunmak.

h) Afrika kıtası ve Akdeniz havzasına ilişkin ulusal ve uluslararası kongreler ve Mer-

kezin amaçları doğrultusunda seminer, konferans, çalıştay, kurs ve benzeri toplantılar düzen-

lemek.

ı) Afrika kıtası ve Akdeniz havzası ile ilgili özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına da-

nışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin faaliyet alanları kapsamında kendisine yardımcı olmak amacıyla

Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Mü-

dür yardımcısı üç yıl için görevlendirilir ve görev süresi biten Müdür ile birlikte yardımcının

da görev süresi biter. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine görevlendireceği

müdür yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Merkeze bağlı idarî ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini

sürdürmek.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

e) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporu vermek.

f) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak.

g) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Üniversite öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen yedi üyeyle birlikte toplam dokuz üyeden

oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç

kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler Rektör tara-

fından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır. Mü-

dürün gerekli gördüğü durumlarda olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla

toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde ço-

ğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına yönelik araştırma, uygulama, işbirliği ve eğitim-öğretim ile il-

gili çalışma programı hazırlamak ve söz konusu alanlarda kararlar almak.

b) Merkezin kadro ihtiyacını ve bütçesini görüşmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında görev yapan, Üniversite içinden veya dışından üç yıl için Müdürün önerisi üzerine Rek-

tör tarafından görevlendirilen en fazla yirmi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden

görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak yılda bir kez toplanır ve

Müdürün gerekli gördüğü durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Toplantı

yapmak için çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu kararları istişari niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek per-

sonel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 26/09/2013 tarihli ve 28777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi

Üniversitesi Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2016/353 
MüĢteki : K.H. 
Sanık : YOUSOUF BĠNALĠ 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizin 04/04/2016 tarih 2003/573 

esas 2004/1920 sayılı kararı ile yaralama suçundan TCK 456/2, 51/1, 59 maddesi gereğince 1 yıl 
3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, ancak tüm aramalara rağmen sanığın 
bulunamadığı ve kararın tebliğ edilemediği anlaĢılmakla, 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hükmün özetinin Resmi Gazete’de 
ilanen tebliğine, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmıĢ sayılmasına, tebliğ tarihinden 
itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi 
dıĢında olması halinde temyiz talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile 
Yargıtay yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 

 309 
—— • —— 

Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/127 
Karar No : 2016/167 
Davacı : K.H. 
Sanık : FATĠN RÜġTÜ TURGUT, Mehmet ve Sevim oğlu, 20/01/1963 Boztepe 

dlu, Antalya, Aksu, Boztepe nklı, Güzeloba Mah. PTT Cd. Çamaltı Sitesi 
No: 45/10 MuratpaĢa/ANTALYA adresinde oturur. Tck no: 21139349372 

Suç : Taksirle Ölüme Neden Olma, 
Suç Tarihi : 05/06/2009 
Suç Yeri : Kemer 
Karar Tarihi : 06/04/2016 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Fatin RüĢtü Turgut hakkında Taksirle Ölüme 

Neden Olma, suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; 
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/127 Esas 2016/167 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı 
TCK'nın 85/1 maddesi gereğince sanık hakkında beraat karar verildiği, sanık bulunamadığından 
7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, 
yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 
sayılacağı ilan olunur. 370 

————— 
Esas No : 2013/191 
Karar No : 2016/191 
Davacı : K.H. 
Sanık : FATĠN RÜġTÜ TURGUT, Mehmet ve Sevim oğlu, 20/01/1963 Boztepe 

dlu, Antalya, Aksu, Boztepe nklı, Güzeloba Mah. PTT Cd. Çamaltı Sitesi 
No: 45/10 MuratpaĢa/ANTALYA adresinde oturur. Tck no: 21139349372 

Suç : 4708 Sayılı Kanuna Muhalefet, 
Suç Tarihi : 2007, 2009, 2010 
Suç Yeri : Kemer 
Karar Tarihi : 20/04/2016 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Fatin RüĢtü Turgut hakkında 4708 Sayılı 

Kanuna Muhalefet suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; 
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/191 Esas 2016/191 Karar sayılı kararı ile 4708 sayılı 
Kanuna muhalefet sanık hakkında beraat karar verildiği, sanık bulunamadığından 7201 Sayılı 
Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 
sayılacağı ilan olunur. 371 
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İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/452 

Karar No : 2016/532 

Kullanmak Ġçin UyuĢturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 20/12/2016 tarihli ilamı ile 191/1.f.2.c 

maddesi gereğince 1 YIL UYUġTURUCU TED. VEYA DENET. SERB. TEDB. (TCK 191/2)-

SÜRELĠ cezası ile cezalandırılan sanıklar Cemali ve Lamora oğlu, 14/01/1962 doğumlu OMAR 

KHAZHALIA ile Murtızı ve Dodo oğlu 22/03/1980 doğumlu SHOTA TUTASHVILI tüm 

aramalara rağmen bulunamamıĢ, yakalama emri tebliğ edilememiĢtir. 

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

Gazete’de ilanen tebliğine, 

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

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 310 ————— 
Esas No : 2010/80 

Karar No : 2012/1128 

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan EĢya Hakkında Hırsızlık suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 08/05/2012 tarihli ilamı ile 142/1.b.1 

maddesi gereğince 2 YIL HAPĠS, HAPĠS CEZ. ĠNFAZI TAMAMLANINCAYA KADAR 

BELLĠ HAKLARI KUL. YOKSUN BIRAKILMASINA cezası ile cezalandırılan Joseph ve Anne 

Marie oğlu, 01/01/1965 doğumlu, BRUNO MARCHESI tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, 

yakalama emri tebliğ edilememiĢtir. 

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

Gazete’de ilanen tebliğine, 

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

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 311 ————— 
Esas No : 2015/445 

Karar No : 2016/508 

Kullanmak Ġçin UyuĢturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, 

Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

14/12/2016 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince 1 YIL UYUġTURUCU TED. VEYA 

DENET. SERB. TEDB. (TCK 191/2)-SÜRELĠ cezası ile cezalandırılan Xvıcha ve Nato oğlu, 

1988 doğumlu, ACHIKO TKEBUCHAVA tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, yakalama emri 

tebliğ edilememiĢtir. 

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

Gazete’de ilanen tebliğine, 

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

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 312 
————— 

Esas No : 2015/453 

Karar No : 2016/526 

Kullanmak Ġçin UyuĢturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, 

Bulundurmak ve Kullanmak, Kullanmak Ġçin UyuĢturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, 

Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 

numarası yazılı 19/12/2016 tarihli ilamı ile 191/1, 191/1 maddesi gereğince 1 YIL 

UYUġTURUCU TED. VEYA DENET. SERB. TEDB. (TCK 191/2)-SÜRELĠ cezası ile 

cezalandırılan Abdulazız ve Hamıda oğlu, 1988 doğumlu AHMAD SHEIKHI tüm aramalara 

rağmen bulunamamıĢ, yakalama emri tebliğ edilememiĢtir. 

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

Gazete’de ilanen tebliğine, 

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

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 313 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HASIR KAMA SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı : Hasır kama 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası  : 2017/57245 

Dosya no  : 1724007 

1 - ĠDARENĠN: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak 

No: 2   67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - ĠHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hasır kama: 70.000 adet 

b) Teslim yeri  : Ġlgili müesseselerin iĢ sahalarıdır. 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 150 takvim günüdür. 

3 - ĠHALENĠN: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 2  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 27.02.2017 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 
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e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Teklif edilen malzemeye ait prospektüs, katalog gibi standart dokümanlar. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 100.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 27.02.2017 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 1218/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, Atakent Mahallesi, 66KL-IA pafta, 45706 ada, 1 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Bağ ĠnĢ. Gıd. San. Ġth. Ġhr. Tic. Tur. Taah. Ltd. ġti..’nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0006315624107703); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket Müdürü Nurgül IġIK’ın Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi 

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

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 1759 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  1279/1/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Malazgirt Mahallesi, V pafta, 27268 ada, 8 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çankaya Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi. Bulanıkoğlu Mer. ĠnĢ. Taah. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0006311259475740); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket Müdürü Sabahattin BULANIKOĞLU’a Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine 

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

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 1760 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  1279/2/1-1 

————— 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Sütlüce Mahallesi, 21M-2C pafta, 14597 ada, 13 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği TepebaĢı Belediye BaĢkanlığınca tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Cengiz ġĠMġEK’in Yetki Belgesi Numarasının (0026111265464412); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 1772 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  1279/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, Bağlıca Mahallesi, 13A-2D pafta, 47010 ada, 3 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Eka ĠnĢ. San. ve Tic. A.ġ.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315536681667); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Yönetim Kurulu BaĢkanı Ürgüp Kemal AYAZ’ın Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine 

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

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 1764 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  1279/4/1-1 

————— 

Ġstanbul Ġli, Çekmeköy Ġlçesi, F22D25A3B pafta, 495 ada, 2 no.’lu parsel üzerindeki 

yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi ―Geca 

ĠnĢ.Taah.Ltd.ġti.‖nin Yetki Belgesi Numarasının (0034315415383257); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket Müdürü Fatih DERBAZLAR’ın Yetki belge numarası almak için, Ġl 

Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile 

yetki belge numarasının verilmemesine, 

Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 1769 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  1279/5/1-1 

————— 

Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, Körfez Mahallesi, 21H-3A pafta, 1762 ada, 5 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Geithner Harf. ĠnĢ. Tur. San. Tic. Ltd. ġti.’nin 3194 sayılı Ġmar Kanununun 42 nci maddesine 

göre, müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, 

yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan Süleyman PALA, Metin AYDIN ve Bodo ROTHERT’in Ģahıs Ģirketi 

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

verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 1770 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  1279/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Ġstanbul Ġli, Çekmeköy Ġlçesi, F22D25C1A pafta, 200 ada, 13 no.’lu parsel üzerindeki 

yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi   

―Ġ Yapı ĠnĢ. San. Tic. Ltd.ġti.‖nin Yetki Belgesi Numarasının (0034315480404738); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü Ġdris Nebi YILMAZ’ın Yetki belge numarası almak için, Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge 

numarasının verilmemesine, 

Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 1762 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  1279/7/1-1 

————— 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, ġirintepe Mahallesi, 21M-1D pafta, 8723 ada, 23 ve 25 

no.’lu parseller üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 

inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği TepebaĢı Belediye BaĢkanlığınca 

tespit edilen Yapı Müteahhidi Murat ERKEN’in Yetki Belgesi Numarasının 

(0026111272364748); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 1766 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  1279/8/1-1 

————— 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, ġirintepe Mahallesi, 15128 ada, 1 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği TepebaĢı Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Özçelik UlaĢ. Hizm. Yapı ve Yapı Malz. Zirai Ürün. Tic. ve San. Ltd. ġti.’nin Yetki 

Belgesi Numarasının (0026311225278348); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket müdürü Hüseyin ÇELĠK’e yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine 

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

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 1763 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  1279/9/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, ġirintepe Mahallesi, 21M-4A pafta, 8757 ada, 14 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği TepebaĢı Belediye BaĢkanlığınca tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Öztürk Koyuncu ĠnĢ. ĠnĢ. Malz. Gıda Ġth. Ġhr. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin 

Yetki Belgesi Numarasının (0026315229976731); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket müdürü Ali ÖZTÜRK’e yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine 

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

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 1767 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  1279/10/1-1 

————— 

Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 21HIIIB pafta, 3812 ada, 11 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Salur KardeĢler ĠnĢ. Dek. Çe. Gıd. Mob. Tur. Ġth. Ġh. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi 

Numarasının (0055315196648748); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket Müdürü Ahmet SALUR’a Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi 

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

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 07.02.2017 tarihli ve 1918 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  1279/11/1-1 

————— 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Fatih Mahallesi, 21N-4A pafta, 1397 ada, 44 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği TepebaĢı Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Sebile KAYA’nın Yetki Belgesi Numarasının (0026110274503302); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 1771 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  1279/12/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, 48 pafta, 21774 ada, 2 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev 

ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine 

getirmediği Altındağ Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Sedat TOPDEMĠR’in Yetki 

Belgesi Numarasının (0006111309176667); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 1757 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  1279/13/1-1 

————— 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, ġirintepe Mahallesi, 21L-3B pafta, 8559 ada, 5 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği TepebaĢı Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Selver SEVER AKBAYRAK’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026111283264630); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 1765 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  1279/14/1-1 

————— 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Fatih Mahallesi, 21N-4A pafta, 1261 ada, 503 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği TepebaĢı Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Süleyman Demirel ĠnĢ. Taah. ĠnĢ. Malz. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi 

Numarasının (0026315005948002); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket müdürü Süleyman DEMĠREL’e yetki belge numarası almak üzere Ġl 

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

verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 1768 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  1279/15/1-1 



12 ġubat 2017 – Sayı : 29977 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, F36B16A4B pafta, 50 ada, 25 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

ġeref TORUN’un Yetki Belgesi Numarasının (0055110034118502); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 1761 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  1279/16/1-1 

————— 

Bursa Ġli, Ġnegöl Ġlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 63 pafta, 344 ada, 36 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Ġnegöl Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Sinan ĠnĢ. Eml. ve Mo. Sa. ve Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0016311262344165); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan Vedat ARSLAN ve Osman ARSLAN’ın Ģahıs Ģirketi olarak Ġl 

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

verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 1756 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  1279/17/1-1 

————— 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Fatih Mahallesi, 21N-4A pafta, 1419 ada, 723 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği TepebaĢı Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Volkan Müt. Konut Müh. Hayv. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0026315097335730); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket müdürü Yasemin ÖZTÜRK’e yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine 

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

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 1758 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  1279/18/1-1 



Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 12 ġubat 2017 – Sayı : 29977 

 



12 ġubat 2017 – Sayı : 29977 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

 



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 12 ġubat 2017 – Sayı : 29977 

 



12 ġubat 2017 – Sayı : 29977 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

 

 



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 12 ġubat 2017 – Sayı : 29977 

 

 



12 ġubat 2017 – Sayı : 29977 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 12 ġubat 2017 – Sayı : 29977 

 

 



12 ġubat 2017 – Sayı : 29977 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 12 ġubat 2017 – Sayı : 29977 

 



12 ġubat 2017 – Sayı : 29977 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 12 ġubat 2017 – Sayı : 29977 

 



12 ġubat 2017 – Sayı : 29977 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 12 ġubat 2017 – Sayı : 29977 

 



12 ġubat 2017 – Sayı : 29977 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 12 ġubat 2017 – Sayı : 29977 

 



12 ġubat 2017 – Sayı : 29977 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 12 Şubat 2017 – Sayı : 29977

Sayfa

1

2

7

8

8

14

19
21
26

39

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
— Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bitlis Eren Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Dicle Üniversitesi Göç ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Gazi Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

NOT: 11/02/2017 tarihli ve 29976 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek
Seçim Kuruluna Ait Kararlar yayımlanmıştır.

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


