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       YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

ÇÖLYAK HASTALIĞININ TEŞHİS AŞAMASININ, SEBEPLERİNİN, SONUÇLARININ 
VE BU HASTALIĞA MARUZ KALANLARA SAĞLANABİLECEK YARDIMLARIN 

ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİNE 
İLİŞKİN KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNA 

ÜYE SEÇİMİNE DAİR KARAR

Karar No. 1143                                    Karar Tarihi: 12.06.2017

Çölyak hastalığının teşhis aşamasının, sebeplerinin, sonuçlarının ve bu hastalığa maruz
kalanlara sağlanabilecek yardımların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesine
ilişkin Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca kurulan (10/518)
Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurulun 12.06.2017 tarihli
104’üncü Birleşiminde yapılan seçimde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip
üyelikleri için 13.06.2017 tarihindeki Komisyon toplantısında yapılan seçimde, aşağıda adları
ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.
Başkan               İsmail TAMER                                           Kayseri                     AK Parti
Başkanvekili      Celil GÖÇER                                             Tokat                        AK Parti
Sözcü                 Durmuş Ali SARIKAYA                            İstanbul                    AK Parti
Kâtip                  Bennur KARABURUN                             Bursa                        AK Parti
Üye                    Behçet YILDIRIM                                     Adıyaman                HDP
Üye                    Ahmet Selim YURDAKUL                       Antalya                    MHP
Üye                    Erkan AYDIN                                             Bursa                        CHP
Üye                    Ceyhun İRGİL                                           Bursa                        CHP
Üye                    Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT          Çorum                      AK Parti
Üye                    Gaye USLUER                                          Eskişehir                  CHP
Üye                    Mehmet BABAOĞLU                               Konya                      AK Parti
Üye                    Aytuğ ATICI                                               Mersin                      CHP
Üye                    Yılmaz TEZCAN                                       Mersin                      AK Parti
Üye                    Mehmet Ali CEVHERİ                              Şanlıurfa                  AK Parti
Üye                    Ahmet Eşref FAKIBABA                          Şanlıurfa                  AK Parti



       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2017/10138

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/10334

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra

teşkilatında görev yapan personelin disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurları kapsar.  
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ile 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Ka-
nununun 41 inci maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü-
rürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri, ekte yer

alan Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir. 
(2) Kadrosu fiilen görev yapılan birimde bulunmayan personelin disiplin amirleri, fiilen

görev yapılan birimin sıralı disiplin amirleridir.
(3) Kurum Başkanı, Kurum merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün memurların di-

siplin amiridir. Bu sıfatla haiz bulunduğu yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan
kullanabilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri
uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6 – (1) 6/8/2008 tarihli ve 26959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal

Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa göre dev-

redilen kurumların kadrolarında olup Sosyal Güvenlik Kurumuna ihdas edilen kadrolar arasında
sayılmayan İl Müdür Yardımcısı, Sigorta İl Müdür Yardımcısı, Sağlık İşleri İl Müdür Yardım-
cısı, Sigorta Müdür Yardımcısı ve Bölge Müdür Yardımcısı unvanlarında bulunan personelin
disiplin amirleri, fiilen görev yaptıkları birimlerin sıralı disiplin amirleridir. 

(2) Ek-2 sayılı cetvelde “diğer personel” olarak belirtilen personelin, 5502 sayılı Sosyal
Güvenlik Kurumu Kanununa göre devredilen kurumların kadrolarında olup Sosyal Güvenlik
Kurumuna ihdas edilen kadrolar arasında sayılmayan unvanlarda bulunan İl Müdür Yardımcısı,
Sigorta İl Müdür Yardımcısı, Sağlık İşleri İl Müdür Yardımcısı, Sigorta Müdür Yardımcısı ve
Bölge Müdür Yardımcısına bağlı olarak çalışmaları halinde, disiplin amirleri bu sayılan amir-
lerdir.

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havali-

manları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ben-

dinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“1) Yerli hava taşıyıcısı, ulaşım hizmeti hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğin 5 inci mad-

desinde belirtilen yer hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını B grubu çalışma ruhsatı ala-

rak kendi için yapmaya yetkilidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“Yerli hava taşıyıcıları 5 inci maddede belirtilen havalimanı yer hizmet türlerinden ulaşım hiz-

meti hariç, diğer hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını B grubu çalışma ruhsatı alarak

kendileri için yapmaya yetkilidirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Şehir terminali ve/veya terminalleri ile havalimanı arasında ve/veya havalimanından

çevre illere ve ilçelere yapılacak olan düzenli yolcu taşıma işletmeciliği, karayolu taşımacılığı

ile ilgili tüm mevzuata uyulması koşulu ile taleplere göre, bu Yönetmelik esasları çerçevesinde

havalimanı işletmecisi tarafından düzenlenir. Ancak 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir

Belediyesi Kanununun 9 uncu maddesine göre Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ka-

rarı ile yetkilendirilen ve havalimanı, şehir merkezi, havalimanı arasında ulaşım hizmeti vere-

cek kuruluşlar bu Yönetmelik gerekliliklerinin dışındadır. Ulaşım hizmetinde aşağıdaki hususlar

dikkate alınır.

1) Havalimanına sefer yapan kuruluşlar, yolcu mağduriyetine ve hizmet aksamasına

yol açmamak için uçuş saatlerine göre seferlerini düzenler.

2) Ulaşım hizmeti veren kuruluş durakları ve hareket saatlerine ilişkin bilgiler, hizmet

verilen havalimanının resmi internet sitesinde ve havalimanı içerisinde yayınlanır.

3) Aynı güzergâhta en fazla 1 firma hizmet verir. 

4) Mülkiyeti DHMİ’de olan ve Kamu Özel İşbirliği Projeleri (KÖİ) ile işletilen hava-

limanlarındaki düzenlemeler, DHMİ tarafından işletilen havalimanlarındaki gibi yapılır.

5) Araçları kullanacak personel, Genel Müdürlük tarafından yayımlanan Talimatta be-

lirtilen eğitimleri almak zorundadır.

6) Havalimanı işleticisi, hizmetin bu Yönetmelik esaslarına göre verilmesinden, yolcu

şikâyetlerini yönetmekten, gerekli alt düzenlemeleri ve kontrolleri yapmaktan Genel Müdürlüğe

karşı sorumludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

B grubu ulaşım hizmeti geçiş süreci

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Mevcut B grubu çalışma ruhsatına sahip kuruluşlar, hiz-

metlerini bu maddenin yayımından itibaren 31/12/2017 tarihine kadar devam ettirebilirler. Bu

tarihten sonra yetkileri geçersiz sayılır ve bir daha bu hizmetle yetkilendirilmezler. Hava taşı-

yıcısının, ulaşım hizmeti ile ilgili sözleşme imzaladığı firma ile sözleşmesinin bitiminde mevcut

ulaşım hizmeti çalışma ruhsatı iptal olur.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/11/2016 tarihli ve 29888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fık-

rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersi başarı ile tamamlamış doktora

programı öğrencileri yüksek lisans programına geçebilirler. Doktora programında alınmış olan

dersler ve geçirilmiş olan süreler yüksek lisans programına sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanı Senatoca belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından se-

çilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatoca

belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-

rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla

tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dı-

şından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/

anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komis-

yonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/8/2016 29810
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, proje dersinin alındığı
yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor
vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlen-
dirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“ (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması
4,00 üzerinden en az 2,50 olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komis-
yonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) İlgili anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders veya uygulama seçimi ile tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman
ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların ko-
nusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Da-
nışmanın en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışma-
sının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumda ikinci tez danışmanı atanabilir.
Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaları yöne-
tilebilmesi için başarı ile tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir.
İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip
kişilerden olabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye kayıtlı olduğu program çer-
çevesinde mezuniyet için gereken tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile ta-
mamlamak ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olmak kaydı ile Yükseköğretim
Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.
Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği ta-
rihtir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/11/2016 29888
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Gaziantep Üniversitesinden:
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesinde

lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yürütülen

kayıt işlemleri, lisans düzeyinde eğitim-öğretim, yatay geçiş, öğrenci değişim programları, sı-
navlar, başarı notunun hesaplanması ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14, 43 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Bölüm kurulları: Kamu hukuku ve özel hukuk bölüm kurullarını;
c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere Fa-

külte Kurulunca atanan öğretim elemanını,
ç) Dekan: Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanını,
d) Dekanlık: Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını,
e) Fakülte: Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesini,
f) Fakülte Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulunu,
g) Fakülte Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunu,
ğ) Ortak zorunlu/seçmeli ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(ı) bendinde yer alan dersler ile Senato kararıyla öngörülen dersleri,
h) Öğretim elemanı: Gaziantep Üniversitesinde görevli öğretim elemanları ve diğer öğ-

retim yardımcılarını,
ı) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya

birkaçının başarılması şartı aranılan ders,
i) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,
k) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden ve/veya alan dışından

seçerek aldığı dersi,
l) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,
m) Zorunlu ders: Programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenim süresi
MADDE 5 – (1) Hukuk Fakültesinde dört yıllık eğitim-öğretim programı uygulanır.

Programa kayıtlı öğrencilerin, hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ait derslerin verildiği
dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, azami
yedi yılsonunda öğrenimlerini tamamlamaları gerekir.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda Fakülte ile ilişiği kesilme durumuna gelen öğren-
cilere, Senato kararları uygulanır.
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Eğitim-öğretim yılı ve akademik takvim
MADDE 6 – (1) Fakültede eğitim-öğretim yıllık düzende, Fakülte Kurulunun karar-

laştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür.
(2) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere on dört haftalık iki yarı-

yıldan oluşur. Bu süreye yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav süreleri dâhil değildir. Senato ka-
rarıyla bu sürelerde değişiklik yapılabilir.

Ders kaydı
MADDE 7 – (1) Öğrenciler, her eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde be-

lirtilen süreler içinde ve bu Yönetmeliğe uygun olarak ders kaydı yaparlar. Ders kaydının ta-
mamlanabilmesi, varsa mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine ve danışman onayına bağ-
lıdır.

(2) Ders kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler ders alamazlar ve sınavlara giremezler.
Eğitim-öğretim planı, dersler ve kredi değerleri
MADDE 8 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; teorik dersler ve uygulamalı çalışmalardan

oluşur. Öğrencilerin tabi olacakları öğretim programı, bölüm kurullarının önerisi üzerine Fa-
külte Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Her öğrencinin almakla yükümlü olduğu dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu
dersler olmak üzere üç gruba ayrılır. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(ı) bendinde belirtilen derslere ek olarak Senato kararı ile ortak zorunlu/seçmeli dersler öngö-
rülebilir.

(3) Derslerin yıllık olarak planlanması esas olmakla birlikte, nitelikleri gereği kimi zo-
runlu dersler ile ortak zorunlu/seçmeli dersler ve seçmeli dersler yarıyıl esasına göre planlana-
bilir. Yarıyıl esasına göre planlanacak derslerin ders kayıtlarının her yarıyıl başında, akademik
takvimde belirtilen süreler içinde yapılması kararlaştırılabilir.

(4) Her yarıyıl/yıl hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı,
bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak Fakülte Kurulunca kararlaştırılır.

(5) Seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili yıl/yarıyıl ders grupları içinden, Fa-
külte Kurulunca belirlenebilecek öğrenci kontenjanları dikkate alınarak, öğrenciler tarafından
seçilir.

Derslerin kredi değeri
MADDE 9 – (1) Her dersin kredi ve AKTS değerleri öğretim programında belirtilir.
(2) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile haftalık

uygulama saatlerinin yarısının toplamından oluşur.
(3) Derslerin AKTS değerleri, öğrencinin her bir ders için tahmin edilen öğrenme çık-

tılarına ulaşabilmesi için ihtiyaç duyacağı toplam iş yükü dikkate alınarak hesaplanır.
Ders yükü ve seçimi
MADDE 10 – (1) Öğrencinin ders yükü, kayıtlı olduğu eğitim-öğretim yılı itibarıyla

alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin AKTS değerleri toplamıdır. 2547 sayılı Kanunun
5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersler ile Senatonun belirleyebile-
ceği ortak zorunlu/seçmeli dersler ders yüküne dâhil edilmez.

(2) Öğrenciler, bir önceki yıl başarısız oldukları derslerle birlikte, kayıtlı olduğu ilgili
yıl derslerinin tümünü alabilirler. Ancak, öğrencinin alabileceği derslerin toplam AKTS değeri
o akademik yıl için en fazla 90 AKTS olabilir. Azami sınırı aşan öğrenciler öncelikle bir önceki
yıl başarısız oldukları dersleri seçerler.

(3) Birinci yıl alması gereken zorunlu derslerden birden fazlasından başarısız olan öğ-
renci üçüncü yıl derslerini, ikinci yıl alması gereken zorunlu derslerden birden fazlasından ba-
şarısız olan öğrenci dördüncü yıl derslerini alamaz. Seçmeli ve ortak zorunlu/seçmeli dersler-
deki başarı/başarısızlık durumu yıl geçmede dikkate alınmaz.
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(4) Öğretim programındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllar-
dan belirli ders veya derslerin başarılmış olması şart olarak kabul edilebilir. Ön şart dersler ve
ön şartlar Fakülte Kurulunca kararlaştırılır ve Senato onayıyla kesinleşir.

(5) Yılsonu genel not ortalamaları 2,50-2,99 arası olan öğrenciler istekleri halinde bir
ders, yılsonu genel not ortalamaları 3,00 ve üzeri olan öğrenciler ise istekleri halinde iki ders
fazladan alabilirler. Not ortalaması şartını sağladıkları her bir akademik yıl için kullanabile-
cekleri bu seçimlik hak, öğrencinin kayıtlı olduğu yıla göre bir üst sınıftaki zorunlu dersleri, o
yarıyıl/yıl Fakültede açılacak tüm seçmeli dersleri ve danışman onayıyla Üniversitenin diğer
dört yıllık lisans programlarında açılacak zorunlu dersleri kapsar. Fazladan alınan bu derslerin
yarıyıl esasına göre planlanmış olması durumunda, öğrenciler bu haklarını güz ve bahar yarı-
yıllarının her birinde belirtilen sayıda ders seçerek kullanabilirler.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 11 – (1) Öğrenciler, bir yarıyıl/yıl içinde almış oldukları bütün zorunlu ve

seçmeli derslerin her birine, toplam saatleri itibarıyla en az %70 oranında devam etmek zo-
rundadır.

(2) Öğrenciler devam zorunluluğuna uymadıkları derslerin yarıyıl sonu/yılsonu ile bü-
tünleme sınavlarına girme hakkını elde edemez ve o derste yaptıkları yarıyıl içi çalışmaları ile
aldıkları notlar geçersiz sayılır. Bu durumdaki öğrencilere, 14 üncü madde gereğince (NA)
notu verilir.

(3) Derslere devam yükümlülüğünü yerine getirip, yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme
sınavlarında başarısız olan öğrencilerden, o dersi aldıkları daha sonraki yarıyıllarda/yıllarda
devam zorunluluğu aranmaz.

(4) Öğrencilerin devam durumlarının denetimi, belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili
öğretim elemanları tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarı Değerlendirmesi

Başarı değerlendirme yöntemi
MADDE 12 – (1) Ders başarı değerlendirmeleri yazılı, sözlü, uygulamalı, yazılı ve

sözlü, yazılıdan sonra belli şartlarla sözlü, yazılı ve uygulamalı veya yazılı-sözlü-uygulamalı
olarak yapılabilir.

(2) Öğretim elemanları akademik yılın/yarıyılın başladığı en geç ilk hafta içinde, ver-
dikleri dersin başarı değerlendirme yöntemini belirleyerek Dekanlığa yazılı olarak bildirir. Fa-
külte Kurulunun onayıyla kesinleşen başarı değerlendirme yöntemleri en geç ikinci hafta so-
nunda alışılmış usullerle öğrencilere duyurulur.

(3) Başarı değerlendirme yöntemi süresi içinde Dekanlığa bildirilmeyen ya da Fakülte
Kurulunca onaylanmayan dersler için, 13 üncü madde hükümleri uygulanır.

Sınavlar
MADDE 13 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı,

mazeret sınavı ve tek ders sınavı olmak üzere beş türdür. Bu sınav türlerine ilişkin esaslar şun-
lardır:

a) Ara sınav:
1) Her yarıyıl/yıl açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav yapılır.
2) Ara sınavın yazılı olarak yapılması esastır.
3) Ara sınavın ders notuna katkısı aksi öngörülmedikçe %40’tır. Bu oran %40’tan az

olamaz. Bir dersin yarıyıl/yıl içi değerlendirmesinin ders notuna katkısının %40’tan fazla olacak
şekilde belirlenmesi durumunda en az iki ara sınav ya da diğer başarı değerlendirme yöntemi
uygulanır.

b) Yarıyıl sonu/yılsonu sınavı:
1) Her yarıyıl/yıl açılan derslerle ilgili olarak bir yarıyıl sonu/yılsonu sınavı yapılır.
2) Yarıyıl sonu/yılsonu sınavının yazılı olarak yapılması esastır.
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3) Yarıyıl sonu/yılsonu sınavının ders notuna katkısı aksi öngörülmedikçe %60’tır. Bu
oran %40’tan az olamaz.

c) Bütünleme sınavı:
1) Her yarıyıl/yıl açılan derslerle ilgili olarak bir bütünleme sınavı yapılır.
2) Bütünleme sınavı, yarıyıl sonu/yılsonu sınavı yerine geçer ve bu sınavda alınan not,

son not olarak kabul edilir.
3) Güz yarıyılında, yarıyıllık olarak açılan derslerin bütünleme sınavı yarıyıl sonunda;

diğer tüm derslerin bütünleme sınavı ise yılsonunda, akademik takvimde belirtilen tarihlerde
yapılır.

4) Bütünleme sınavına; yarıyıl sonu/yılsonu sınavına girmeyen ya da giremeyen öğ-
renciler veya 14 üncü maddeye göre yarıyıl sonu/yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler
girebilir.

ç) Mazeret sınavı:
1) Fakülte Yönetim Kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli nedenleri veya 9/12/2011

tarihli ve 28137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Sağlık İş-
leri ve Sağlık Raporları Yönetmeliğinde sözü edilen geçerli raporu olan öğrencilere yalnızca
ara sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavı ara sınav yerine geçer.

2) Dekanlıkça mazeretleri kabul edilenler, sınav hakkını en az bir hafta önce ilan edilen
mazeret sınav takvimine göre kullanırlar.

3) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları, maze-
retleri dikkate alınarak, Fakülte Yönetim Kurulunca geçersiz sayılabilir.

4) Mazeret sınavlarına giremeyen öğrenciye ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
d) Tek ders sınavı:
1) Bütünleme sınavları sonrasında tek bir dersten başarısız olduğu için mezun olamayan

öğrenciye bu dersle ilgili olarak tek ders sınav hakkı verilir.
2) Yazılı veya üç gün önceden dersin öğretim elemanı tarafında usulünce ilan edilmek

şartıyla, yazılı ve sözlü olarak uygulanabilecek bu sınavda alınacak not, dersin diğer başarı de-
ğerlendirme yöntemleri dikkate alınmaksızın başarı notu olarak kabul edilir.

(2) Yarıyıl sonu/yılsonu, bütünleme ve tek ders sınavları Hukuk Fakültesi Akademik
Takviminde belirtilen tarihlerde yapılır. Ara sınav ve mazeret sınavı tarihleri yıllık planlanan
dersler için akademik yılın başladığı tarihten itibaren bir ay içinde, yarıyıl olarak planlanan
dersler için her yarıyıl başlangıcından itibaren bir ay içinde ilan edilir.

(3) Sınav takvimi, sınavların başlangıç tarihinden en geç bir hafta önce duyurulur. Zo-
runlu nedenlerle Dekanlığın bu takvimde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

(4) Sınavlar, Dekanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde, ilgili dersi veren öğ-
retim elemanı tarafından, dersi veren öğretim elemanının izin, yurt dışı görevlendirme veya
başka bir nedenle bulunmaması veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen zorlayıcı
nedenlerin varlığı halinde Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğretim elemanının
sorumluluğunda yapılır. Bu sınava ilişkin bütün iş ve işlemler, yine Dekanlığın belirlediği usul
ve esaslar çerçevesinde, bu madde hükümlerine göre görevlendirilen öğretim elemanı tarafın-
dan yürütülür.

(5) Bir sınav veya ders değerlendirme sonucuna, ilanı tarihinden itibaren beş iş günü
içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. Öğrencinin itirazı üzerine ilgili öğretim
elemanı tarafından maddi hata olup olmadığı incelenir. Maddi hata olduğu tespit olunursa, hata
Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir. Ayrıca Fakülte Yönetim Kurulu tarafından, sınav
kâğıtlarında, sınav cetvellerinde veya ilgili sınav evrakında açık bir maddi hata tespit edilirse,
bu hata ilgili öğretim elemanının da görüşü alındıktan sonra, Fakülte Yönetim Kurulu kararı
ile düzeltilir.

17 Haziran 2017 – Sayı : 30099                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1) Bütün başarı değerlendirmelerinde mutlak not sistemi esas alınır ve

tam not 100’dür.
(2) Bir dersin ham başarı puanı, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmala-

rındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına
göre hesaplanır.

(3) Bir dersten başarılı sayılmak için, yarıyıl sonu/yılsonu veya bütünleme sınavı no-
tunun en az 50 puan olması ve genel başarı değerlendirmesine katılacak sınavlarının ağırlıklı
ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.

(4) 100 puan üzerinden sayısal olarak verilen ham başarı puanlarına karşılık gelen harf
notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

100 Puan Üzerinden
Başarı Harf Notu Katsayı Ham Başarı Puanı

AA 4,0 90-100
BA 3,5 80-89
BB 3,0 70-79
CB 2,5 65-69
CC 2,0 60-64
DC 1,5 55-59
DD 1,0 50-54
FD 0,5 40-49
FF 0 39 ve aşağısı

(5) Dördüncü fıkrada yer alan tablodaki harf notu karşılıklarına göre; bir dersten başarılı
olmak için başarı notunun en az (CC) veya daha yukarı olması gerekir.

(6) Yarıyıl sonu/yılsonu veya bütünleme sınavı notu 100 tam puan üzerinden 50 puanın
altında olan öğrenciler, ham başarı puanlarına bakılmaksızın başarısız sayılır. Bu durumda,
ham başarı puanı 60 puan ve üzerinde ise (DC) notu, ham başarı puanı 60 puanın altında ise
tabloda ham başarı puanı karşılığı olan harf notu verilir.

(7) Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci, bu dersi koşullu ba-
şarmış kabul edilir. Öğrencinin, mezuniyet esnasında koşullu başarmış olduğu dersten başarılı
sayılabilmesi için genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(8) Ayrıca;
a) (I) eksik, (S) yeterli, (U) yetersiz, (NA) devamsızlık nedeni ile başarısız olarak ifade

edilir.
b) (I) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu hal-

de, ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir dersten
(I) notu aldığı takdirde; yarıyıl/yıl ders notlarının Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslim
tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır.
Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) veya (U) notu haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık
ve benzeri hallerde Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla (I) notunun süresi bir sonraki kayıt
döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

c) (S) notu, kredisiz derslerden geçen veya staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğ-
rencilere verilir.

ç) (U) notu, kredisiz dersler ile staj çalışmasında başarı gösteremeyen öğrencilere ve-
rilir.

d) (NA) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir.
(NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

e) (I), (S) ve (U) notu, not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz.
(9) Yarıyıl/yıl ders notları, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına verildiği anda kesinleşir

ve aynı Daire tarafından açıklanır.
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Ders tekrarı ile ilgili esaslar
MADDE 15 – (1) Bir dersten (FF), (FD), (NA) veya (U) notu alan veya bir dersi normal

yılında almayan öğrenciler, bu derse tekrar verildiği ilk yılda kayıt olmak zorundadırlar. Bu
dersler, seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler bunların yerine Fa-
külte Kurulunca uygun görülen dersleri alırlar.

(2) Öğrenciler not yükseltmek amacıyla, öğrenimi süresince aldıkları dersleri tekrarla-
yabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Not ortalaması
MADDE 16 – (1) Öğrencinin başarı durumu, her akademik yılsonunda yılsonu not or-

talaması ve her yarıyıl sonunda genel not ortalaması Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafın-
dan hesaplanarak belirlenir.

(2) Öğrencinin yılsonu ve genel not ortalamalarının hesaplanmasında dikkate alınacak
her bir dersten aldığı toplam kredi tutarı, o dersin kredi değeri ile 14 üncü maddede gösterilen
harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.

(3) Herhangi bir akademik yılın yılsonu not ortalamasını bulmak için, o akademik yıl
içinde öğrencinin alarak başarılı ya da başarısız olduğu bütün derslerden elde ettiği toplam
kredi tutarı, bu derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalamalarda, virgülden
sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi bir artıracak
şekilde yuvarlanarak, virgülden sonraki iki hane esas alınır. Genel not ortalaması ise, öğrencinin
Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu Hukuk Fakültesinde geçerli
olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yılsonu ve gerekse genel not ortalama-
sının hesaplanmasında, (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalama-
sına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine
işlenir.

Başarı durumu ve onur/yüksek onur öğrencileri
MADDE 17 – (1) Genel not ortalaması ve yılsonu not ortalaması en az 2,00 olan öğ-

renciler başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden, yılsonunda programın o akademik yıl için gerek-
tirdiği tüm ders yükünü alarak başarıyla tamamlayan, disiplin cezası almayan ve akademik yıl
başarı not ortalaması 3,00-3,49 olan öğrenci onur öğrencisi; ortalaması 3,50 ve üstünde olan
öğrenci ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Onur ve yüksek onur öğrenci listeleri, Öğrenci İşleri
Dairesi Başkanlığınca belirlenir ve ilgili birimlerce ilan edilir.

(2) Öğrenim programını 5 inci maddede belirtilen asgari sürede tamamlayan, disiplin
cezası almayan ve genel not ortalaması 3,00-3,49 olan öğrenci onur öğrencisi; 3,50 ve üstü
olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur.

Mezuniyet durumu
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde tabi olduğu öğretim programına göre

aldığı tüm dersleri ve uygulamaları başararak toplam en az 240 AKTS kredisini tamamlayan,
programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel not ortalaması 2,00 veya daha
yüksek olan öğrenci mezun olmaya hak kazanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt işlemleri
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin kayıt hakları, ilişik kesme ve izinli sayılma işlemleri

27/8/1994 tarihli ve 22034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Eğitim-
Öğretim, Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Çerçeve Yönetmelik, 28/1/1989 tarihli ve
20063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri
Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılır.
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Yatay geçiş
MADDE 20 – (1) Hukuk Fakültesine yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri esas alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

Dikey geçiş
MADDE 21 – (1) Adalet meslek yüksekokulu mezunlarının Fakülteye kayıtları,

19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık-
öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönet-
melik hükümleri esas alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

Muafiyet ve intibak
MADDE 22 – (1) Bir yükseköğrenim kurumunun herhangi bir hukuk fakültesinden

yataş geçiş veya diğer bir yolla geçiş yapan öğrenciler, kabul edildikleri programdaki dersler-
den, en az (CC) veya buna eş değer not almış olmaları, derslerin kredilerinin uyuşması ve bu
derslerin denkliklerinin de Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olması halinde muaf tu-
tulurlar.

(2) Bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir ön lisans veya hukuk fakültesi dışındaki
lisans programına kayıtlı iken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavına girerek
tekrar Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ile herhangi bir Üniversitenin hukuk fakültesi dı-
şındaki lisans programındaki ilk iki yıllık dersleri başarıyla tamamlayarak önlisans diploması
alan ve ÖSYM sınavı ile tekrar lisans programına başlayan öğrenciler; kabul edildikleri prog-
ramdaki sadece ortak zorunlu ve seçmeli derslerden, en az (CC) veya buna eş değer not almış
olmaları, derslerin kredilerinin uyuşması ve bu derslerin denkliklerinin de Fakülte Yönetim
Kurulunca kabul edilmiş olması halinde muaf tutulurlar. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde Fakültede
okutulan zorunlu derslerden muaf tutulamaz ve denklikleri kabul edilemez.

(3) Bu madde kapsamına giren öğrencilerin öğrenim görebilecekleri azami süre, kayıtlı
oldukları programda muaf tutuldukları derslerin toplam kredi değerinin yarıyıl karşılığının ka-
nuni azami öğretim süresinden düşülmesi suretiyle Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

Öğrencilerin genel yükümlülükleri ve tebligat
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, Dekanlık tarafından gerek Fakülte duyuru panoları gerek

Üniversite ve Fakülte resmi internet sayfası üzerinden yapılan yazılı duyuruları takip etmekle
yükümlüdür. Öğrenciler, Fakülte duyuru panoları, Üniversite ve Fakülte resmi internet sayfası
ve öğrenci otomasyon sistemleri üzerinden yapılmış olan bir duyuruyu görmediklerini veya
bu duyurudan haberdar olmadıklarını ileri süremezler. Bu duyurular tebligat yerine geçer.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 11/7/2005 tarihli ve

25872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-
Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik, ilgili mevzuat hükümleri
ile Senato, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıt yap-

tırarak yarıyıl sistemine göre ders alan öğrencilere 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası uygulan-
maz. Bu öğrencilerin yıllık sisteme intibakları Fakülte Kurulunca belirlenecek olan uygulama
esaslarına göre yapılır.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ
VE DENETİMİ: 2017/3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/26)

MADDE 1 ‒ 30/12/2016 tarihli ve 29934 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi:  2017/3)’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) 7112.91.00.00.00, 7112.92.00.00.00 ve 7112.99.00.90.00 GTİP’li kullanılmış baskı
devre kartlarının ithalinde, ithalatçı firmanın söz konusu atıkların tehlikeli atık olmadığı ve
başka bir tehlikeli atıkla kontamine olmadığına ilişkin beyanı ile bu yöndeki taahhütnamesi.”

MADDE 2 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/6)

Başvuru
MADDE 1 – (1) Yerli üreticiler tarafından 3907.61.00.00.00 gümrük tarife istatistik

pozisyonu altında sınıflandırılan “78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar” (polietilen te-
reftalat) ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin uzatılması talebiyle Eko-
nomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunul-
muştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi
(http://www.ekonomi.gov.tr) “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “Ko-
runma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Ön inceleme
MADDE 2 – (1) Yapılan ön incelemede, başvuru konusu eşyanın ithalatının 2016 yı-

lında arttığı, ithal birim fiyatların inceleme döneminde yurt içi satış fiyatlarının altında kaldığı
tespit edilmiştir.

(2) Yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinin bir kısmında inceleme döneminde bo-
zulmalar olduğu tespit edilmiştir.

Karar
MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru ko-

nusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi so-
ruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/12/2016 29934 Mükerrer
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Soruşturmanın yürütülmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Mü-

dürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci
ile yapılır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Korunma Önlemleri Dairesi
Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 63, 06530 Çankaya/ANKARA
Tel:   (+90 312) 204 99 44     Faks: (+90 312) 212 86 33
İnternet Adresi: http://www.tpsa.gov.tr
E-Posta: korunma@ekonomi.gov.tr
İlgili taraflar
MADDE 5 – (1) Ekte yer alan “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu doldurarak bu Tebliğin

yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsa-
mında ilgili taraf olarak kabul edilirler.

Görüşlerin sunulması ve bilgi verilmesi
MADDE 6 – (1) “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu doldurarak 5 inci maddede belirtilen

süre içerisinde gönderenlere http://ithkorunma.ekonomi.gov.tr adresinden ulaşılabilen “İlgili
Taraf Soru Formu”na giriş yapabilecekleri kullanıcı adı ve şifre Genel Müdürlükçe bildirilir.
Kullanıcı adı, “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda beyan edilen e-posta adresi olarak belirlenir.
İlgili tarafların, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak “İlgili Taraf Soru Formu”nu elek-
tronik ortamda bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde doldurmaları gerek-
mektedir. “İlgili Taraf Soru Formu”nun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas
kurulması mümkün bulunmaktadır.

(2) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru for-
muna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı
olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve
talepler dikkate alınmaz.

(3) Bakanlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.
İlgili tarafların dinlenmesi
MADDE 7 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de “İlgili Taraf

Başvuru Formu”nda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenle-
necek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular
1 inci maddede bağlantısı belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecektir.

Gizlilik
MADDE 8 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı

maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.
Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir

aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da
soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden
sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit
edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi
MADDE 10 – (1) Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamam-

lanır. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 313)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 378)

MADDE 1 – 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Em-
lak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nin “XI. SATIŞ USULLERİ” bölümünün “B) DOĞRUDAN
SATIŞ” başlıklı alt bölümünün “2.2 - Tapu Kaydına Şerhler ve Beyanlar Hanesine İşlenecek
Hususlar” başlıklı bölümünün ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca yapılacak satış (Ser-
best Bölge ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurulmak üzere yapılacak satışlar ile Toplu Konut
İdaresi Başkanlığına yapılacak satışlar hariç) işlemine konu taşınmaz ile ilgili olarak, "Bu ta-
şınmaz, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca pro-
jesine uygun olarak ………….. faaliyeti yapılmak ve bu amaçta kullanılmak üzere satılmıştır.
Öngörülen yatırım için belirlenen sürelerde yatırımın faaliyete geçirilmesi zorunludur. Projeye
süresi içinde başlanmaması veya tamamlanmaması ya da satış amacı dışında kullanılması du-
rumunda, taşınmaz Hazinece geri alınacak ve tahsil edilen satış bedelinin yüzde beşi mahrum
kalınan gelire karşılık olarak bütçeye irat kaydedilecektir. Geriye kalan satış bedeli faizsiz ola-
rak iade edilecektir. Taşınmaz üzerine ilgili tüzelkişilik tarafından yapılmış olan muhdesatlar
için Hazineden herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulmayacak ve taşınmaz genel
hükümlere göre tahliye edilecektir. Projede öngörülen yatırım faaliyete geçmeden önce
9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılabilecek satışlar haricinde
üçüncü kişilere hiç bir şekilde devredilemeyecektir." şeklinde ilgililerinden noter tasdikli ta-
ahhütname alınması ve bu taahhütname hükümlerinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de
işlenmesi, ferağ işlemi için ilgili tapu sicil müdürlüklerine yazılan yazılarda belirtilecektir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                             17 Haziran 2017 – Sayı : 30099



17 Haziran 2017 – Sayı : 30099                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                             17 Haziran 2017 – Sayı : 30099



17 Haziran 2017 – Sayı : 30099                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                             17 Haziran 2017 – Sayı : 30099



17 Haziran 2017 – Sayı : 30099                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                             17 Haziran 2017 – Sayı : 30099



17 Haziran 2017 – Sayı : 30099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

 

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

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/303 

KARAR NO : 2015/298 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : MAHAMMAD DARBAZOV, Vakıf ve Gandap oğlu, 

17/09/1977 BABEK doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. 

ġERUR NAHÇIVAN AZERBAYCAN adresinde oturur. 

SUÇ : Göçmen Kaçakçılığı Yapma 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 03/08/2013 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 30/06/2015 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Göçmen 

Kaçakçılığı Yapma suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla mahkememizin 30/06/2015 tarih 

2013/303 Esas ve 2015/298 Karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında 

neticeten 2 yıl 6 ay Hapis ve 80,00 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiĢ 

olup, sanık MAHAMMAD DARBAZOV bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı 

Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı, Ġlan olunur. 

 4534 

————— 

ESAS NO : 2014/341 

KARAR NO : 2015/443 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : ALĠ RASĠK, Ġbrahim ve Amine oğlu, 01/01/1961 BEHÇECĠK 

KÖYÜ doğumlu, Makum mah/köy nüfusunda kayıtlı. MAKUM 

/ĠRAN adresinde oturur. 

SUÇ : Göçmen Kaçakçılığı Yapma 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 17/09/2014 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 17/11/2015 
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Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Göçmen 

Kaçakçılığı Yapma suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla mahkememizin 17/11/2015 tarih, 

2014/341 Esas ve 2015/443 Karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında 

neticeten 2 Yıl 11 Ay Hapis ve 160 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiĢ 

olup, sanık ALĠ RASĠK bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 

maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun 

yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı, Ġlan olunur. 4535 

—— • —— 

Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/613 

Karar No : 2017/71 

Bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmıĢ olan eĢya hakkında hırsızlık suçundan 

yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı bulunan 17/01/2017 tarihli ilamı ile 5237 Sayılı TCK.nun 

37/1, 142/2-h, 31/3, 62, maddeleri uyarınca, 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası kararı verilen Hakan ve 

Döne oğlu 10/03/2000 Osmaniye D.lu HASAN TOGACAR tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ 

sanığın yokluğunda verilen mahkememizin 17/01/2017 tarih ve 2015/613 Esas, 2017/71 Karar 

sayılı ilamı tebliğ edilememiĢtir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağıma karar verilmiĢ 

olup, Ġlan olunur. 4512 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TEKNOLOJĠ TRANSFERĠ ÖNGÖRÜLMÜġ LĠSANS BEDELĠ KARġILIĞINDA  

TRANSFER EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: 

―Elektronik Kimlik Doğrulama Sunucu Teknolojileri‖ Transferi 

1 - Teknoloji Transferi Konusu 

―Elektronik Kimlik Doğrulama Sunucu Teknolojileri‖ TÜBĠTAK Fikri Mülkiyet 

Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine iliĢkin Yönetmeliğin öngördüğü usule uygun 

olarak, basit lisanslama yöntemi ile 5 (beĢ) yıllığına Kurumumuz tarafından öngörülen koĢulları 

sağlayan tüm isteklilere açık ve satıĢ adedine bağlı olarak öngörülmüĢ lisans bedeli karĢılığında 

transfer edilecektir. 
 

BileĢenler ve SatıĢ Adedine Bağlı Birim Lisans Bedelleri (KDV Hariç) 

PeĢinat 250.000 TL 

Lisans Bedeli %10 (SatıĢ Fiyatı Üzerinden) 
 

2 - Teknoloji Transferi Dokümanının Görülmesi ve Temini 

Teknoloji Transfer dokümanının görülebileceği ve ücretsiz alınabileceği yer: 

TÜBĠTAK, Teknoloji Transfer Ofisi BaĢkanlığı 

Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere/ANKARA 

(Ayrıca http://www.tubitak.gov.tr/) 

Ġlgili Personel: Mesut KARACA - Tel: 312 298 16 88 

Çağrı Süresi: Yayınlandığı tarihten itibaren sürekli açık. 
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3 - Teknoloji Tanıtım Bilgileri 

Teknoloji, Kart EriĢim Cihazı (KEC) ve bir uygulama yazılımı ile birlikte, elektronik 

ortamda verilen aĢağıdaki hizmetler için kullanılabilir: 

• T.C. Kimlik Kartı (TCKK) ile kimlik doğrulama 

• TCKK‘daki verilere rol doğrulama ile eriĢim 

• TCKK‘ya e-imza yükleme 

Söz konusu teknoloji aĢağıdaki alt teknolojileri içermektedir: 

• Kimlik Doğrulama Sunucusu (KDS) 

• Kimlik Doğrulama Politika Sunucusu (KDPS) 

• Rol Sunucusu (RS) 

4 - BaĢvuru ġartları 

• Firmanın Sağlaması Gereken ġartlar 

Teknolojiyi transfer edecek ve kullanacak firmaların baĢvuru esnasında ticari bir Ģirket 

hüviyetinde kurulmuĢ olması gerekmektedir. 

• Firma Tarafından Sunulması Gereken Evrak 

1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve belgegeçer numarası ile varsa 

elektronik posta adresi, 

2. Kayıtlı olduğu ticaret/esnaf odası ile ticaret/esnaf sicil numarası, vergi kimlik 

mükellefiyet numarası, 

3. SözleĢme imzalayacak kiĢinin yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 

sirküleri, 

4. SözleĢme tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, 

üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir 

Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi‘nde bulunmaması 

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları 

gösteren belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

5. Ġstekli firmanın varsa sahip olduğu kalite ve yeterlilik belgeleri. 

• BaĢvuruda Bulunamayacak KiĢiler 

a) 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya 

sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ 

olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan 

veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine 

rüĢvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar, 

b) Ġlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, 

c) Projede görevli kiĢiler, ihaleyi yapan idarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip 

kurullarda görevli kiĢiler, 

d) Ġhaleyi yapan idarenin ihale konusu iĢle ilgili her türlü ihale iĢlemlerini hazırlamak, 

yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar, 

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen Ģahısların eĢleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci 

dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri, 

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile Ģirketleri (bu kiĢilerin yönetim 

kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları 

anonim Ģirketler hariç), 

g) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü 

tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kiĢiler ile bu kapsamda olduğu Millî Ġstihbarat TeĢkilatı 

MüsteĢarlığı tarafından bildirilen yurt dıĢı bağlantılı gerçek ve tüzel kiĢiler. 

* Yapılacak görüĢmelerde TÜBĠTAK teknoloji transferini yapıp yapmamakta veya 

kısmen yapmakta serbesttir. 5592/1-1 
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TEMĠZ ODA SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan Temiz Oda Sistemi alımı iĢinin 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 

3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile 

ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ġstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 

Kampüsü Beyazıt/ĠSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) Ġhale Dokümanının Görülebileceği 

    Ġnternet Adresi (Varsa) : - 

2 - Ġhale Konusu malın: 
 

a) Niteliği, türü Miktarı Ġhale tarihi Ġhale saati 

1 
Temiz Oda Sistemi: 

Ġhale Kayıt No: 2017/305783 
1 Adet 07/07/2017 10:00 

1 

2 

3 

4 

Hotcell (Sıcak Hücre) Sistemi 

 
Ġsolatör Ġçerisinde Liyofilizatör 

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) 

Temiz Oda Mekanik ve Elektrik ĠĢleri 
 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri: 

b-c-1) Tek parti olarak sözleĢmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2017 tarihine kadar 

teslimat Ġstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi‗ne yapılacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer: Ġ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/ĠSTANBUL 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması durumunda Ģekil ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen 

iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci 

mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru 

son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

Temiz Oda Sistemi içerisindeki aĢağıdaki ilk 3 kalem için 

1 - Hotcell (Sıcak Hücre) Sistemi 

2 - Ġsolatör Ġçerisinde Liyofilizatör 

3 - Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi (HPLC) 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  

4.3.2. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler: 

Teklif edilen bedelin %50‘ sinden az olmamak üzere ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait 

tek sözleĢmeye iliĢkin, yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 

sözleĢme kapsamında gerçekleĢtirilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; ilk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kesin kabul iĢlemleri tamamlanan mal 

alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgesinin sunulması zorunludur. 
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Devredilen iĢlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk sözleĢme bedelinin en az 

%80‘inin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde 

kesin kabul iĢlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgesi sunulabilir.  

ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, asgari iĢ deneyim tutarının en az % 20‘sini sağlaması gerekir. 

Ancak, her durumda pilot ortağın iĢ deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iĢ deneyim 

tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iĢ deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 

iĢ deneyim tutarından fazla olması ve asgari iĢ deneyim tutarının en az %20‘sini sağlaması 

Ģartıyla iĢ deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 

karĢılanabilir. Pilot ortağa ait iĢ deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 

diğer ortaklar iĢ deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. 

ĠĢ deneyimini gösteren belgeler; adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer 

iĢlerdeki deneyimini ortaya koyan iĢ bitirme belgesi ile gerçek kiĢilere veya iĢ bitirme belgesi 

düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluĢa gerçekleĢtirilen iĢlere iliĢkin olarak 

Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen belgelerdir. Bu belgeler; 

Bu Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dıĢındaki kamu kurum ve 

kuruluĢlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları ve vakıf yükseköğretim kurumları 

hariç), bedel içeren tek bir sözleĢmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dıĢında gerçekleĢtirilen 

ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer 

alan standart form esas alınarak iĢ bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge, idarenin ilgili birimi 

tarafından hazırlanır ve sözleĢmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına 

gerçekleĢtirilen iĢlerde; sözleĢme ve bu sözleĢmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu 

örneklerin noter, yeminli mali müĢavir, serbest muhasebeci mali müĢavir veya vergi dairesi onaylı 

suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müĢavir, 

serbest muhasebeci mali müĢavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iĢ deneyimini gösteren 

belgelerdir. Bu belgelerin değerlendirilmesinde; özel sektöre gerçekleĢtirilen iĢlerin 

değerlendirilmesinde uygulanan hükümler esas alınır. 

Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren 

belgenin sunulması zorunludur.  

Tüzel kiĢi tarafından sunulan iĢ deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son baĢvuru 

tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kiĢiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iĢ deneyimini gösteren belgeler teminat 

süresi sonuna kadar baĢka bir tüzel kiĢiye kullandırılamaz. 
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4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

4.3.3.1. Ġstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik Ģartname ile karĢılaĢtırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik Ģartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 

Ģartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaĢeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik Ģartnameye uymak zorundadır. Teknik ġartnameye 

uymayan ürünler değerlendirme dıĢı bırakılır. 

4.3.4. SatıĢ sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine iliĢkin belgeler ve taĢıması 

gereken kriterler: 

Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3.5. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına iliĢkin belgeler: 

4.3.5.1. Ġstekli firma veya yetkili satıcısı olduğu firma adına düzenlenmiĢ ISO 9001 

belgesi sunmalıdır.  

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.4.1. Benzer iĢ olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleĢtirilen her türlü laboratuvar 

cihazı iĢine ait iĢ deneyim belgesi kabul edilecektir. 

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

6- Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Ġhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Ġ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/ĠSTANBUL) görülebilir ve 100,00- 

Türk Lirası karĢılığı Ġ.Ü. Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-

Ġstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir.  

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar Ġ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/ĠSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.  

10 - Ġstekliler ihalesine iĢtirak etmiĢ oldukları her iĢ için teklif edilen bedelin %3‘ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 5598/1-1 
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MUHTELĠF MALZEME AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ELĠ. ĠĢletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 111 

45500 Soma/MANĠSA 

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

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 

 

Ġhalenin - Niteliği - Türü Ġ.K No Dosya No Ġhale Tarih - Saati Teslim 

1 47 Kalem Komatsu Yedeği Alımı 300850 2017-1148 11.07.2017-14.00 60 Gün 

2 2 Kalem Delici Yedeği Alımı 300869 2017-1150 11.07.2017-14.30 45 Gün 

3 1 Kalem Mobil Vinç Alımı 300882 2017-1151 11.07.2017-15.00 90 Gün 

4 3 Adet Seyyar Kompresör Alımı 300901 2017-1152 11.07.2017-15.30 60 Gün 

5 104 Kalem Komatsu Yedeği Al. 300916 2017-1153 12.07.2017-14.00 120 Gün 

6 1 Adet Ġndüksiyon Tezgâhı Al. 300934 2017-1154 12.07.2017-15.00 60 Gün 

7 2 Takım Hidrolik Güç Ünitesi Al. 300949 2017-1155 12.07.2017-16.00 60 Gün 

 

b) Teslim yeri : ELĠ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : SipariĢ mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer : ELĠ ĠĢletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı bedeli; ELĠ ĠĢletmesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir 

ve 60.-TL karĢılığı temin edilebilir. Ġhaleye katılacak olanların Ģartname satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif tutarının %3‘ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - ĠĢletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun Ġstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 5538/1-1 
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PORTATĠF SĠSMOMETRE VE DONANIMLARI ĠLE BĠRLĠKTE  

KURULUM HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Portatif Sismometre ve Donanımları Ġle Birlikte Kurulum Hizmet alımı 07.01.2006 tarih 

ve 26046 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15 inci maddesine 

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/302801 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Daire BaĢkanlığı 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya/ 

ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 55 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

  Portatif Sismometre ve Donanımları Ġle Birlikte Kurulum 

Hizmet Alımı 

  (Teknik ġartnamede belirtilen yazılım ve ekipmanlar dahil) 

b) Yapılacağı yer : Proje ekibinin belirleyeceği yerler. 

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip iĢe baĢlama talimatı 

tebliğinden itibaren 5 (beĢ) takvim günü içinde iĢe 

baĢlanacak olup iĢin süresi 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 

b) Tarihi ve saati : 29/06/2017 - 10:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Ġlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

Ġdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın 

alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 5533/1-1 
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RUHSATLI JEOTERMAL ALAN ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalıĢmaları sonucunda bulunan 7 (yedi) adet 

Ruhsatlı Jeotermal Alanın Ġhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler 

yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleĢtirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale 

açık artırma ile tamamlanabilecektir.  

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 

Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 26 08/287 91 77 - 0 312 287 34 49 

c) Elektronik posta adresi : mta@mta.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu 7 (yedi) Adet Jeotermal Alana Ait Bilgiler : 

 

Ġhale Dosya 

No 

Son Teklif 

Verme Tarih ve 

Saati Ġli 

Ġhale Edilecek 

Jeotermal Alanın 

Adı 

Jeotermal Alan için 

Belirlenen Geçici 

Teminat Tutarı 

(Türk Lirası ) 

2017/JA-332 
13/07/2017 

11:00 
NevĢehir 

NevĢehir- Kozaklı-

Karahasanlı 
50.000,00 TL 

2017/JA-333 
13/07/2017 

11:00 
NevĢehir 

NevĢehir-Kozaklı-

Özce 
50.000,00 TL 

2017/JA-334 
27/07/2017 

11:00 
EskiĢehir 

EskiĢehir-Merkez-

Türkmentokat 
50.000,00 TL 

2017/JA-335 
27/07/2017 

11:00 
Kayseri Kayseri-Ġncesu 50.000,00 TL 

2017/JA-336 
27/07/2017 

11:00 
Amasya 

Amasya-Merzifon-

Osmanoğlu 
50.000,00 TL 

2017/JA-337 
27/07/2017 

11:00 
Adana 

Adana-Ceyhan-

Narlık 
50.000,00 TL 

2017/JA-338 
27/07/2017 

11:00 
Amasya 

Amasya-Merzifon-

Uzunyazı 
50.000,00 TL 

 

3 - Ġhalenin Yapılacağı Yer: MTA Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu 

4 - Ġhaleye Katılacaklarda Aranacak Nitelik ve ġartlar: Medeni hakları kullanmaya ehil 

T.C. vatandaĢları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet 

yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuĢ tüzel kiĢiliğe haiz 

Ģirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teĢebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları 

ve iĢtirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluĢ ve idareleri ihaleye katılabilir. 

5 - Ġhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları 

Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları tanesi 200 TL (ikiyüz lira) karĢılığı aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü 

Genel HaberleĢme ġube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel 

HaberleĢme ġube Müdürlüğü‘ne ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - Ġstekliler Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak 

üzere geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi 

değildir. 5545/1-1 
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ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, ġanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) 

Batı Tarafı alanına ait altyapı yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 

olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Gaziantep Karayolu 16. Km. ġANLIURFA 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YaklaĢık 407,60 Ha. OSB alanına ait yol, atıksu, 

yağmursuyu, yol menfez, içmesuyu ve kamera sistemi 

inĢaatlarından müteĢekkil altyapı yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : ġANLIURFA 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 30/11/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 46.706.917 TL 

f) Geçici Teminatı : 3.269.484,19 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 11/07/2017 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80‘i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin % 7‘si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge 

Ġ) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

8 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya ġanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Gaziantep Karayolu 16. Km. 

ġANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. 

No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 5536/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tekirdağ Ġli, Malkara Ġlçesi, 19KII pafta, 15 ada, 8 parsel üzerindeki 733744 YĠBF nolu 

inĢaatın denetimini üstlenen 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı 

Denetim Ġzin Belgesine sahip YeĢil Vadi Yapı Denetim Ltd. ġti. (Yeni unvanı: As YeĢil Vadi ĠnĢ. 

Taah. ve Tic. Ltd. ġti.) tarafından, Ankara 2. Ġdare Mahkemesinin 2017/233 esasına kayden 

Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada, 17.05.2017 tarihli ve E.2017/233 sayılı karar ile 

―dava konusu iĢlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, 

17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmî Gazete ilanı ile YeĢil Vadi Yapı Denetim Ltd. ġti. ve 

kuruluĢ ortakları Berna OZAN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52088), Deniz 

ÖZDEMĠR (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73439) hakkında tesis edilmiĢ 

olan idarî iĢlemlerin yürütülmesi 14.06.2017 tarihli ve 14375 sayılı Makam Olur‘u ile 

durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 5556/1-1 

————— 
  

Jeosa Jeo. Müh. ĠnĢ. Taah. San. ve Tic. Ltd. ġti.‘nin Hürriyet Cad. No:157/B Dikmen 

/ANKARA adresinde bulunan yapı malzemesi ve zemin laboratuvarının, Bakanlığımız 

Laboratuvar Ġzin Belgesi Komisyonunun (LĠBK) 14.02.2006 tarih ve 68 sayılı kararı ile verilen 

118 no‘lu ―Laboratuvar Ġzin Belgesi‖ iptali ve kullanma hakkı veren sözleĢmenin firmanın talebi 

doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 02.06.2017 

tarih ve 534/7 no‘lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 12.06.2017 tarih ve 14008 sayılı 

Makam Olur‘u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 5557/1/1-1 

————— 
Anadolu Test Yapı Laboratuvarı Limited ġirketi‘nin Emek Mah. Mükrime Sok. No:30/A-

B Sancaktepe/ĠSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız 

Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 21.07.2016 tarih ve 518/6 sayılı kararı ile verilen 

552 no‘lu ―Laboratuvar Ġzin Belgesi‖ iptali ve kullanma hakkı veren sözleĢmenin firmanın talebi 

doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 02.06.2017 

tarih ve 534/7 no‘lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 12.06.2017 tarih ve 14008 sayılı 

Makam Olur‘u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 5557/2/1-1 

————— 
Statek Yapı Laboratuvarı Limited ġirketi‘nin Fatih Mahallesi Koray Sokak No:17 

Selçuklu/KONYA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı 

Denetim Komisyonunun (MYDK) 04.04.2016 tarih ve 513/5 sayılı kararı ile verilen 542 no‘lu 

―Laboratuvar Ġzin Belgesi‖ iptali ve kullanma hakkı veren sözleĢmenin firmanın talebi 

doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 25.04.2017 

tarih ve 532/7 no‘lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 12.06.2017 tarih ve 14010 sayılı 

Makam Olur‘u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 5558/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

DÜZELTME ĠLANI 

09.06.2017 tarih ve 30091 sayılı Resmi Gazete‘de 5285/1-1 ilan numarasıyla yayımlanan 

1 adet ilanımızın 18 inci satır baĢında yer alan ―Corporate‖ kelimesi sehven yazılmıĢtır. 

Ġlgililere duyurulur. 5547/1-1 

————— 

Turkish Petroleum Ġnternational Company Ltd.‘nin Adıyaman ilinde sahip bulunduğu 

AR/TPI/4468 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti, söz konusu arama ruhsatından 

ARĠ/TPI/K/M40-a3–1, ARĠ/TPI/K/M40-d1–2, ARĠ/TPI/K/M40-d2–1 ve ARĠ/TPI/K/M40-c1–1, 

paftalarının iĢletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 8 inci 

maddesinin ikinci fıkrası gereğince 04.01.2017 tarihinde sone ermiĢtir. 

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

yazılı Ģirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüĢ 

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

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince Ģirketin teminatından karĢılanabilmesi için ilgililerin bu 

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

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 5548/1-1 

————— 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.‘nin Konya, Aksaray illerinde sahip 

bulunduğu AR/ARR/4077 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti, söz konusu arama 

ruhsatından ARĠ/ARR/K/M31-a1–1 ve ARĠ/ARR/K/M31-a2–1 paftalarının iĢletme ruhsatı olarak 

verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası 

gereğince 11.03.2016 tarihinde sona ermiĢtir. 

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

yazılı Ģirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüĢ 

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

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince Ģirketin teminatından karĢılanabilmesi için ilgililerin bu 

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

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 5549/1-1 

—— • —— 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ankara Gümrük Müdürlüğünden:  

ĠLANEN TEBLĠĞ 

Çayyolu Mah. Planlama Sitesi 152. Sok. No: 13/13 Yenimahalle/ANKARA adresinde 

mukim Ahmet Oğuz ÖZBEK (Haydarberk Mermer Traverten Mad. DıĢ. Tic. Ltd. ġti.) adına 

düzenlenen 03.12.2007 tarihli 88524 sayılı Yatırım TeĢvik Belgesi kapsamında 

04.09.2008/IM021263 G.Bey. ile ithal edilen eĢyalar ile ilgili olarak Yatırım TeĢvik Belgesinin 

iptal edilmesi sonucu isabet eden KDV ve Gecikme faizi ile KKDF ve Gecikme faizinin tahsili 

için çıkarılan 29.05.2017/25332678 sayılı tebligat yazımız firma ortağı bilinen adresinden 

taĢındığı ibaresiyle tebliğ edilemeden iade edilmiĢ olup, 7201 sayılı Tebligat Kan. 28. ve 

müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğünün 46 ve 48. maddeleri gereğince yayımı tarihinden 

itibaren 7 (yedi) gün sonunda iĢ bu tebligata konu ceza kararının muhataba tebliğ edilmiĢ 

sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 5472/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5600/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5601/1/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5601/2/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5601/3/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5601/4/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5601/5/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5601/6/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5601/7/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5601/8/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5601/9/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5601/10/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5601/11/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5601/13/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5601/14/1-1 
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Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5603/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/179478 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı DSĠ Genel Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Çankaya/Ankara 

Adresi 
Devlet Mahallesi Ġnönü Bulvarı 

No: 16 Yücetepe 
Tel-Faks (0312) 454 55 20-(0312) 454 55 05 

Posta Kodu 06100 E-Mail www.dsi.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Peker ĠnĢaat Ticaret ve Sanayi Anonim 

ġirketi 
Hande KUYUMCU 

Adresi 

Uğur Mumcu Caddesi Uğur Mumcunun 

Sokağı No: 6/1 

GaziosmanpaĢa-Çankaya/ANKARA 

Uğur Mumcu Caddesi Uğur 

Mumcunun Sokağı No: 6/1 

GaziosmanpaĢa-Çankaya/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  14482037188 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
43976  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

 5563/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2017-193 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.05.2017-3659 SĠVAS 

Dosya No : 60.09.73 

Yrd. Doç. Dr. ġengül Dilek FUL baĢkanlığındaki bir ekip tarafından Tokat Ġl ve Ġlçeleri 

dahilinde gerçekleĢtirilen ―Sebastopolis Antik Kenti Merkezli Bölgenin Peyzaj Görünümü ve 

YerleĢim Yapısı‖ konusunda gerçekleĢtirilen arkeolojik yüzey araĢtırmasında tespit edilen Tokat 

Ġli, Sulusaray Ġlçesi, Çime Köyü, Mana Mevkii‘nde sit dıĢında bulunan, tapunun 127 ada 63 nolu 

parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait tarla vasıflı taĢınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen Çöte 

Deresi YerleĢim Alanının tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdürlüğü‘nün 19.12.2014 tarihli ve 244611 sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 05.08.2016 tarihli ve 591 sayılı inceleme raporu, ekleri; tescile 

esas ilgili ve etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler ile öneri sit haritası incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Sulusaray Ġlçesi, Çime Köyü, Mana Mevkii‘nde sit dıĢında bulunan, tapunun 

127 ada 63 nolu parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait tarla vasıflı taĢınmazın bir kısmı üzerinde 

tespit edilen Çöte Deresi YerleĢim Alanının 2863 sayılı Kanunun 6‘ncı maddesinde tanımı 

yapılan kültür varlıklarından olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle III. derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, III. derece arkeolojik sit sınırının karar eki 1/2000 ölçekli 

haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına,  

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

ilke kararı doğrultusunda Çöte Deresi YerleĢim Alanı III. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi 

koruma esasları ve kullanma Ģartlarının; 

1. Sit alanının yapılaĢmaya konu olması durumunda, uygulamanın 3194 sayılı Ġmar 

Kanunun Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 6. Bölüm hükümleri doğrultusunda ve alanda ilgili 

müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek, sondaj sonuçlarına iliĢkin 

raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı baĢkanının görüĢleri ile birlikte müze 

müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra yapılabileceğine, 

2. Resmi veya özel kuruluĢlarca yapılacak olan teknik alt yapı hizmetlerine dair 

uygulamalar (kanalizasyon, içme suyu, enerji nakli hattı, telefon hattı, boru hattı vs. gibi) toprak 

kullanımının minimum seviyede tutulacak Ģekilde Koruma Bölge Kurulunun izni ve Müze 

Müdürlüğü denetiminde yapılabileceğine, 

3. Sit alanında, sondaj kazısı yapılacak alanlara iliĢkin genel sondaj kararı alabileceğine, 

4. Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde Koruma Bölge Kurulundan izin almak 

koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 

5. Bu alanda, taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine, 

6. Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanda 

Kurulumuzca uygun görülmesi halinde rüzgar ve güneĢ enerji santralleri yapılabileceğine,  

7. TaĢınmazların amacı dıĢında kullanılacak olması durumunda 5403 sayılı Toprak 

Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında ilgili Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğünün görüĢünün alınmasına,  

8. Mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,  
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9. Yukarıda belirtilen hususlar haricindeki uygulamalarda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda 

Koruma Bölge Kurulu kararı sonucuna göre iĢlem yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine; 

2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi a) bendi 2. Fıkrasında (DeğiĢik ikinci paragraf: 

8/8/2011-KHK-648/42 md.) ―…Belediyeler, valilikler ve ilgili kurumlar söz konusu alanda üç yıl 

içinde koruma amaçlı imar planı hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere koruma bölge 

kuruluna vermek zorundadır…‖ Ģeklinde belirtilmiĢ olup anılan kanun maddesi gereğince ilgili 

kurumca üç yıl içerisinde Çöte Deresi YerleĢim Alanı Koruma Amaçlı Ġmar Planının (KAĠP)‘ 

hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 

 
 5485/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2017-193 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.05.2017-3646 SĠVAS 

Dosya No : 60.01.36 

Tokat Ġli, Almus Ġlçesi, Akarçay-Görümlü Beldesi, Arduçlu Mevkiinde sit dıĢında 

bulunan, tapunun 3192 nolu parselinde kayıtlı özel mülkiyete ait tarla vasıflı taĢınmazın bir kısmı 

üzerinde tespit edilen Arduçlu Kaya Mezarının tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Tokat 

Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 06.10.2016 tarihli ve 2522 sayılı yazısı, ekleri; 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 26.05.2017 tarihli ve 494 sayılı dosya inceleme 

raporu, ekleri; tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ yazıları okundu, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit haritası incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Almus Ġlçesi, Akarçay-Görümlü Beldesi, Arduçlu Mevkiinde bulunan, tapunun 

3192 nolu parselinde kayıtlı özel mülkiyete ait tarla vasıflı taĢınmazın bir kısmı üzerinde tespit 

edilen Arduçlu Kaya Mezarının 2863 sayılı Kanunun 6‘ncı maddesinde tanımı yapılan kültür 

varlıklarından olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak 

tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının karar eki aplikasyon krokisinde iĢaretlendiği 

Ģekliyle belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı‘nın 1‘inci derece arkeolojik sit‘e iliĢkin 

1‘inci maddesinin I. derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları 

olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 17 Haziran 2017 – Sayı : 30099 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2017-193 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.05.2017-3662 SĠVAS 

Dosya No : 60.06.95 

Tokat Ġli, Turhal Ġlçesi, Hasanlı Köyü, Çaylar Mevkii‘nde sit dıĢında bulunan, tapunun 

119 ada, 25 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi‘ne ait orman vasıflı taĢınmazın bir 

kısmı üzerinde kaçak kazı incelemesinde tespit edilen Kiremitliburun Kutsal Alanının tescilinin 

değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 02.12.2016 

tarihli ve 3109 sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 26.05.2017 

tarihli ve 493 sayılı dosya inceleme raporu, ekleri; tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve 

KuruluĢlarının görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit haritası 

incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Turhal Ġlçesi, Hasanlı Köyü, Çaylar Mevkii‘nde bulunan, tapunun 119 ada, 25 

nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi‘ne ait orman vasıflı taĢınmazın bir kısmı 

üzerinde tespit edilen Kiremitliburun Kutsal Alanının 2863 sayılı Kanunun 6‘ncı maddesinde 

tanımı yapılan kültür varlıklarından olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. 

derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının karar eki 1/5000 

ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı‘nın 1‘inci 

derece arkeolojik sit‘e iliĢkin 1‘inci maddesinin I. derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma 

esasları ve kullanma Ģartları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 17 Haziran 2017 – Sayı : 30099 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2017-193 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.05.2017-3660 SĠVAS 

Dosya No : 60.09.74 

Yrd. Doç. Dr. ġengül Dilek FUL baĢkanlığındaki bir ekip tarafından Tokat Ġl ve Ġlçeleri 

dahilinde gerçekleĢtirilen ―Sebastopolis Antik Kenti Merkezli Bölgenin Peyzaj Görünümü ve 

YerleĢim Yapısı‖ konusunda gerçekleĢtirilen arkeolojik yüzey araĢtırmasında tespit edilen Tokat 

Ġli, Sulusaray Ġlçesi, Çime Köyü, Uzunalan Mevkii‘nde sit dıĢında bulunan, tapunun 148 ada 192, 

193, 194, 257 nolu parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri özel ve Maliye Hazinesi‘ne ait tarla vasıflı 

taĢınmazların bir kısmı üzerinde tespit edilen Hasan Kalesi Tümülüsünün tescilinin 

değerlendirilmesi istemini içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‘nün 19.12.2014 

tarihli ve 244611 sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 

05.08.2016 tarihli ve 591 sayılı inceleme raporu, ekleri; tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve 

KuruluĢlarının görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit haritası 

incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Sulusaray Ġlçesi, Çime Köyü, Uzunalan Mevkii‘nde bulunan, tapunun 148 ada 

192, 193, 194, 257 nolu parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri özel ve Maliye Hazinesi‘ne ait tarla 

vasıflı taĢınmazların bir kısmı üzerinde tespit edilen Hasan Kalesi Tümülüsünün 2863 sayılı 

Kanunun 6‘ncı maddesinde tanımı yapılan kültür varlıklarından olması ve kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit 

sınırının karar eki 1/1000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, sit fiĢinin 

onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 

658 sayılı Ġlke Kararı‘nın 1‘inci derece arkeolojik sit‘e iliĢkin 1‘inci maddesinin I. derece 

arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak belirlenmesine karar 

verildi. 
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Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 17 Haziran 2017 – Sayı : 30099 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 29.05.2017-192 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.05.2017-3624 SĠVAS 

Dosya No : 58.09.90 

Sivas Ġli, ġarkıĢla Ġlçesi, Döllük Köyü‘nde bulunan, tapunun 118 ada, 40 nolu parselinde 

kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi‘ne ait taĢınmazın bir kısmı üzerinde yer alan III. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescilli SıyırmalıbaĢı Tepe YerleĢimi III. derece arkeolojik sit alanı 

içerisinde maden arama çalıĢması yapılıp yapılmayacağının tespitine yönelik Kurulumuzun 

28.09.2016 tarihli ve 3035 sayılı kararı gereğince yapılan sondaj kazı çalıĢmasının Kurulumuzda 

değerlendirilmesi istemini içeren Sivas Müze Müdürlüğünün 16.05.2017 tarihli ve 764-2234 

sayılı yazısı, ekleri,  Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 25.05.2017 tarihli ve 489 

sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit haritası incelendi, 

yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, ġarkıĢla Ġlçesi, Döllük Köyü‘nde bulunan, tapunun 118 ada, 40 nolu parselinde 

kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi‘ne ait taĢınmazın bir kısmı üzerindeki SıyırmalıbaĢı Tepe 

YerleĢiminde, Sivas Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan sondaj kazı çalıĢmasında ortaya 

çıkan buluntular ıĢığında yerleĢim alanın I. derece sit potansiyeline haiz olduğu anlaĢıldığından sit 

derecesinin I. derece arkeolojik sit olarak yeniden belirlenmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının 

karar eki 1/5000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle yeniden belirlenmesine, sit fiĢinin 

onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 

658 sayılı Ġlke Kararı‘nın 1‘inci derece arkeolojik sit‘e iliĢkin 1‘inci maddesinin I. derece 

arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak belirlenmesine; 
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Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 17 Haziran 2017 – Sayı : 30099 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2017-193 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.05.2017-3652 SĠVAS 

Dosya No : 60.04.297 

Tokat Ġli, Niksar Ġlçesi, KayapaĢa Mahallesinde kaçak kazı incelemesinde tespit edilen 

Yamaç YerleĢimi ve ġapel kalıntısına iliĢkin tescile esas belgelerin Kurulumuza sunulması 

istemini içeren Kurulumuzun 3009.2016 tarih ve 3090 sayılı kararı gereğince tescile iliĢkin 

belgelerin hazırlanarak kurulumuzda değerlendirilmesi talebinde bulunan Koruma Bölge Kurulu 

raportörünün 02.05.2017 tarihli ve 417 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi 

ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda: 

Tokat Ġli, Niksar Ġlçesi, KayapaĢa Mahallesi,  sit alanı dıĢında bulunan, özel mülkiyete ait 

tapunun 311 ada, 11 nolu parseli ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait,  tapunun 311 ada, 14 nolu 

parselinde kayıtlı taĢınmazların bir bölümünde tespit edilen KayapaĢa Mahallesi Yamaç 

YerleĢimi‘nin 2863 sayılı kanunun 6. maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlığı örneklerinden 

olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/5000 ölçekli 

haritada koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit 

fiĢinin onaylanmasına;  

KayapaĢa Mahallesi Yamaç YerleĢimi I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma 

esasları ve kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları 

hükümlerinin belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 17 Haziran 2017 – Sayı : 30099 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2017-193 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.05.2017-3656 SĠVAS 

Dosya No : 60.08.42 

Tokat Ġli, Pazar Ġlçesi, Ocaklı Köyü,  sit alanı dıĢında, tapulama harici alanda Ocaklı 

Göleti Kil Malzeme saha incelemesinde tespit edilen ve tescili prensip olarak uygun bulunan 

Ocaklı Yamaç YerleĢimi ve Nekropolü‘nün tesciline iliĢkin belgelerin hazırlanması istemini 

içeren Kurulumuzun 17.03.2017 tarih ve 3503 sayılı kararı gereğince tescile iliĢkin belgelerin 

kurulumuzda değerlendirilmesi talebinde bulunan Koruma Bölge Kurulu uzmanının 25.05.2017 

tarihli ve 485 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüĢme sonucunda: 

Tokat Ġli, Pazar Ġlçesi, Ocaklı Köyü,  tapulama harici alanda tespit edilen Ocaklı Yamaç 

YerleĢimi ve Nekropolü‘nün 2863 sayılı kanununun 6. maddesinde sayılan taĢınmaz kültür 

varlıkları örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

karar eki 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit 

sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına; 

Ocaklı Yamaç YerleĢimi ve Nekropolü I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma 

esasları ve kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları 

hükümlerinin belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 17 Haziran 2017 – Sayı : 30099 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2017-193 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.05.2017-3657 SĠVAS 

Dosya No : 60.05.48 

Tokat Ġli, ReĢadiye Ġlçesi, Baydarlı Beldesi, YükseliĢ Mahallesi, sit alanı dıĢında bulunan, 

özel mülkiyete ait tapunun 110 ada, 91 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde imar 

planı çalıĢmaları kapsamında tespit edilen Baydarlı Yamaç YerleĢimi‘nin tesciline iliĢkin 

belgelerin hazırlanması istemini içeren Kurulumuzun 01.10.2016 tarih ve 3102 sayılı kararı 

gereğince tescile iliĢkin belgelerin kurulumuzda değerlendirilmesi talebinde bulunan Koruma 

Bölge Kurulu raportörünün 29.05.2017 tarihli ve 510 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda: 

Tokat Ġli, ReĢadiye Ġlçesi, Baydarlı Beldesi, YükseliĢ Mahallesi, özel mülkiyete ait 

tapunun 110 ada, 91 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde tespit edilen Baydarlı 

Yamaç YerleĢimi‘nin 2863 sayılı kanununun 6. maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlıkları 

örneklerinden olması nedeniyle III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 

1/2000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle III. derece arkeolojik sit sınırının 

belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına; 

Baydarlı Yamaç YerleĢimi III. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartları olarak  

- Bu alanlarda Belediyesince veya Valilikçe inĢaat izni verilmeden önce, ilgili müze 

müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek, sondaj sonuçlarına iliĢkin 

raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı baĢkanının görüĢleri ile birlikte müze 

müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya 

geçilebileceğine; 

- Resmi veya özel kuruluĢlarca yapılacak günümüz koĢullarının gerektirdiği altyapı 

hizmetleri (kanalizasyon, içme suyu, enerji nakil hattı, telefon hattı, boru hattı vb.) toprak 

kullanımını en az tutacak Ģekilde Müze Müdürlüğünce sondaj yapıldıktan sonra kültür varlığının 

bulunması halinde Koruma Kuruluna sunulmasının ardından uygulamaya geçilebileceğine; 

- Uygulamaya yönelik her türlü hafriyat ve temel kazısı çalıĢmasının Müze Müdürlüğü 

denetiminde yapılmasına; 

- Sit alanında, sondaj kazısı yapılacak alanlara iliĢkin genel sondaj kararı alabileceğine, 

- Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde Koruma Bölge Kurulundan izin almak 

koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 

- Bu alanda, taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine; 

- Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanda, 

Kurulumuzca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralleri yapılabileceğine; 

- Mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine; 

-Yukarıda belirtilen hususlar haricindeki uygulamalarda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda 

Koruma Bölge Kurulu kararı sonucuna göre iĢlem yapılması Ģeklinde belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 17 Haziran 2017 – Sayı : 30099 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2017-193 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.05.2017-3667 SĠVAS 

Dosya No : 60.07.348 

Tokat Ġli, Zile Ġlçesi, Ayvalı Köyü,  sit alanı dıĢında bulunan, özel mülkiyete ait,  tapunun 

124 ada, 103 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde kaçak kazı incelemesinde tespit 

edilen Kova Tümülüsü‘nün tesciline iliĢkin belgelerin hazırlanması istemini içeren Kurulumuzun 

17.03.2017 tarih ve 3506 sayılı kararı gereğince tescile iliĢkin belgelerin hazırlanarak 

kurulumuzda değerlendirilmesi talebinde bulunan Koruma Bölge Kurulu uzmanının 17.05.2017 

tarihli ve 457 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüĢme sonucunda: 

Tokat Ġli, Zile Ġlçesi, Ayvalı Köyü,  sit alanı dıĢında bulunan, özel mülkiyete ait,  tapunun 

124 ada, 103 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde tespit edilen Kova Tümülüsü‘nün 

2863 sayılı kanununun 6. maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlıkları örneklerinden olması 

nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada 

koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin 

onaylanmasına; 

Kova Tümülüsü I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları 

olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı 

ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin belirlenmesine 

karar verildi.   
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Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 17 Haziran 2017 – Sayı : 30099 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 29.05.2017-192 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.05.2017-3620 SĠVAS 

Dosya No : 58.00.662 

Sivas Ġli, Merkez, Eskiapardı Köyü, KuĢ Tepesi Mevkiinde sit dıĢında bulunan, tapunun 

108 ada, 85 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi‘ne ait Mera vasıflı taĢınmazın bir 

kısmı üzerinde kaçak kazı incelemesinde tespit edilen Eskiapardı YerleĢim Alanının tescilinin 

değerlendirilmesi istemini içeren Sivas Müze Müdürlüğü‘nün 22.02.2017 tarihli ve 226-0865 

sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 25.05.2017 tarihli ve 487 

sayılı dosya inceleme raporu, ekleri; tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ 

yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit haritası incelendi, yapılan görüĢme 

sonunda; 

Sivas Ġli, Merkez, Eskiapardı Köyü, KuĢ Tepesi Mevkiinde bulunan, tapunun 108 ada, 85 

nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi‘ne ait Mera vasıflı taĢınmazın bir kısmı 

üzerinde tespit edilen Eskiapardı YerleĢim Alanının 2863 sayılı Kanunun 6‘ncı maddesinde 

tanımı yapılan kültür varlıklarından olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. 

derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının karar eki 1/5000 

ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı‘nın 1‘inci 

derece arkeolojik sit‘e iliĢkin 1‘inci maddesinin I. derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma 

esasları ve kullanma Ģartları olarak belirlenmesine; 

Eskiapardı YerleĢim Alanındaki kaçak kazıya yönelik Sivas Müze Müdürlüğünce ilgili 

Cumhuriyet BaĢsavcılığından soruĢturma baĢlatılması istenilmiĢ olduğundan soruĢturma 

sonucunun Bölge Kurulu Müdürlüğüne bildirilmesine, ilgili Cumhuriyet BaĢsavcılığının görüĢü 

alınarak yerleĢim alanı üzerindeki kaçak kazı çukurlarının Sivas Müze Müdürlüğü uzmanları 

denetiminde kapatılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2017-193 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.05.2017-3649 SĠVAS 

Dosya No : 60.03.13 

Tokat Ġli, Erbaa Ġlçesi, Gündoğdu Mahallesi, Horoz Tepesi Mevkiinde bulunan, tapunun 

248 ada, 5 parselinde kayıtlı, tarla vasıflı, Erbaa Uygulama Ġmar Planında kent parkı alanında 

kalan özel mülkiyete ait taĢınmazın, Kayseri KTVKBK‘nın 23.01.1998 tarihli ve 2228 sayılı 

kararı ile tescil edilen Horoztepe Höyüğü ve Nekropolü I. derece arkeolojik sit içerisine dahil 

edilmesine yönelik Kurulumuzun 10.12.2014 tarihli ve 1846 sayılı kararının iptaline yönelik 

Davacı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açılan davada, Tokat Ġdare Mahkemesinin 

2015/623 Esas no ve 27.07.2016 tarihli kararı ile ―söz konusu taĢınmazın tescilinin 

yürütülmesinin durdurulmasına‖; Tokat Ġdare Mahkemesinin 2015/623 Esas -2016/88 Karar No 

ve 16.12.2016 tarihli kararı ile ―5 parselin sit ilanına yönelik yapılan iĢlemde hukuka uygunluk 

bulunmadığından iĢlemin iptaline‖; Samsun Bölge Ġdare Mahkemesi 2. Ġdari Dava Dairesinin 

2017/178 esas ve 28.02.2017 sayılı kararı ile ―yürütülmenin durdurulması isteminin reddine, 

dosyanın tekemmül sürecinin tamamlanmasına‖ karar verilen ve bilir kiĢi raporunda ―…5 parselin 

I. derece yerine III. derece olarak tescil edilmesinin de koruma amacına hizmet edebileceği, III. 

derece arkeolojik sit alanlarının kanunda ―koruma-kullanma kararları doğrultusunda yeni 

düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlar‖ tanımlandığı, bu kapsamda dava konusu 

alanın III. derece arkeolojik sit alanı olarak tekrar tanımlanmasının daha doğru olacağı‖ Ģeklinde 

belirtilen taĢınmazın III. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi hususunun değerlendirilmesi 

istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 25.05.2017 tarihli ve 488 sayılı 

dosya inceleme raporu, yer radarı (GPR)  çalıĢmasına iliĢkin Erbaa Belediye BaĢkanlığının 

24.05.2017 tarihli ve 1321 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile yer radarı 

(GPR) raporu incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Erbaa Ġlçesi, Gündoğdu Mahallesi, Horoz Tepesi Mevkiinde bulunan, tapunun 

248 ada, 5 parselinde kayıtlı taĢınmazın 2863 sayılı Kanunun 6‘ncı maddesinde tanımı yapılan 

kültür varlıklarından olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle III. derece arkeolojik 

sit olarak tescil edilmesine, III. derece arkeolojik sit sınırının karar eki 1/2000 ölçekli haritada 

iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine,  
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Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı 

ilke kararı doğrultusunda III. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartlarının; 

1. Sit ilanından önce uygulama imar planında taĢınmaza iliĢkin kent parkı kararı 

bulunması nedeniyle Koruma Amaçlı Ġmar Planı (KAĠP) yapılıncaya kadar taĢınmazda yeni 

yapılanmaya gidilmemesine, sadece yasal izni bulunan yapılarda onarım yapılabileceğine, 

2. Resmi veya özel kuruluĢlarca yapılacak olan teknik alt yapı hizmetlerine dair 

uygulamalar (kanalizasyon, içme suyu, enerji nakli hattı, telefon hattı, boru hattı vs. gibi) toprak 

kullanımının minimum seviyede tutulacak Ģekilde Koruma Bölge Kurulunun izni ve Müze 

Müdürlüğü denetiminde yapılabileceğine, 

3. Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde Koruma Bölge Kurulundan izin almak 

koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 

4. Bu alanda, taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden 

vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin 

dökülmemesine, 

5. Mevcut meyve ağaçlarından ürün alınabileceğine, ancak yeni ağaç dikiminin alanda 

ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek, sondaj sonuçlarına 

iliĢkin raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı baĢkanının görüĢleri ile birlikte 

müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra yapılabileceği Ģeklinde 

belirlenmesine; 

2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi a) bendi 2. Fıkrasında (DeğiĢik ikinci paragraf: 

8/8/2011-KHK-648/42 md.) ―…Belediyeler, valilikler ve ilgili kurumlar söz konusu alanda üç yıl 

içinde koruma amaçlı imar planı hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere koruma bölge 

kuruluna vermek zorundadır…‖ Ģeklinde belirtilmiĢ olup anılan kanun maddesi gereğince ilgili 

kurumca üç yıl içerisinde Koruma Amaçlı Ġmar Planının (KAĠP)‘ hazırlatıp incelenmek ve 

sonuçlandırılmak üzere Kurulumuza sunulmasına, 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1143 Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının ve Bu

Hastalığa Maruz Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesine İlişkin Kurulan Meclis
Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2017/10138 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında

Karar
2017/10334 Rize, Trabzon ve Kastamonu İllerinde İnşa Edilecek Olan Doğal Gaz

Boru Hattı Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı
Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
— Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat

Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/3)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/26)

— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/6)
— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Sıra No: 378)

KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/06/2017 Tarihli ve 7128 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 03/03/2017 Tarihli ve

E: 2015/2, K: 2017/1 Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


