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YÖNETMELİKLER

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler

Odaları Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ 

MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI 

ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2007 tarihli ve 26675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest

Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları

Etik İlkeler Hakkında Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığı “Etik Kurulu ve Son Hükümler”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı “Etik Kurulunun teşekkülü”

olarak, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Komitesi” ibaresi “Kurulu” olarak, “iki yıl-

dır.” ibaresi “TÜRMOB Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı olmak üzere üç yıldır.”

olarak değiştirilmiş, “Başkan Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve biri Sekreter”

ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “Etik Kurulunun toplantısı”

olarak, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Komitesi” ibaresi “Kurulu” olarak, “yılda

altı” ibaresi “ayda en az bir” olarak, “Komite” ibaresi “Kurul” olarak, “Komitesini” ibaresi

“Kurulunu” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir. 

“Etik Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) Etik Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Etik ilke ve uygulamalarına ilişkin tebliğ, sirküler ve benzerlerinin taslaklarını ha-

zırlamak, bu konularda Yönetim Kuruluna sunulmak üzere çalışmalar yapmak,
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b) Mesleki etiğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim programları hazırlamak,

projeler üretmek, çalışmalar yapmak;  bu konularda bilimsel toplantı, kongre, sempozyum ve

panel gibi etkinliklerin düzenlenmesi için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak, 

c) Meslekte etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve

bu konularda yapılacak çalışmalara destek olmak,

ç) Meslek mensuplarının uymaları gereken etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği

iddiasıyla odalardan yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak

sonuçlarını Birlik Yönetim Kurulu aracılığıyla ilgili odalara bildirmek.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler

Odaları Birliğinden:

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ 

MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER 

ODALARI VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI 

PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/8/2015 tarihli ve 29435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile Yeminli

Mali Müşavirler Odaları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Personel Yönetme-

liğinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işverenin bütçe artış” ibaresi “devlet

memurlarına yapılan zam” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümleri; Odalarda Oda Yönetim Kurulları, TÜRMOB’da

Birlik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler

Odaları Birliğinden:

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ 

MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/1990 tarihli ve 20545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeli-

ğinin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Grup olarak seçime girenlerin Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları üyelikleri için asıl

üye sayısı kadar aday göstermeleri zorunlu olup birden fazla grubun seçime girmesi halinde,

grupların yedek üye göstermeleri ihtiyaridir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——
Türk Eczacıları Birliğinden:

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/5/1997 tarihli ve 22983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Ec-

zacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir. 

“Madde 7 – Sandık üyeliği;

a) Oda kaydının silinmesi suretiyle meslekten ayrılma,

b) Ölüm,

c) Yardımlaşma Sandığı aidatlarının tahakkuk tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde

ödenmemesi,

hallerinde TEB Merkez Heyeti kararı ile sona erdirilir.

Yukarıdaki nedenlerle üyeliğin sona ermesi halinde üyelerin birikmiş paralarından varsa

borçları düşürüldükten sonra kalan miktar üyeliğin sona erdiği tarihten itibaren iki ay içinde

üyeye hak ettiği yasal birikimleriyle iade edilir. Üyelik ölüm ile sona ermişse, yukarıda belir-

tilen şekilde mirasçıları hak sahibidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı

yürütür.
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Erzincan Üniversitesi:

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği

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

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

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erzincan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci mad-

desinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) İSG: İş sağlığı ve güvenliğini,

c) Merkez: Erzincan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini, 

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Erzincan Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Erzincan Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) 2547 sayılı Kanunun yükseköğretim kurumlarına verdiği görevleri ve İSG ile ilgili

mevzuatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek üzere uygulamalarda bulunmak ve bu

alanda her türlü aksaklığa neden olan sebepleri araştırarak, Üniversitenin iş sağlığı ve güvenliği

alanındaki gereksinmelerine cevap vermek.

b) Üniversite içinde farklı bölüm, anabilim dalı ya da disiplinlerin, İSG ile ilgili önce-

likler ve ihtiyaçlar doğrultusunda işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını sağlamak.

c) İSG ile ilgili klinik uygulama çalışmaları yapmak ve konu ile ilgili başta danışmanlık

hizmeti olmak üzere gerekli hizmetleri vermek.

ç) Üniversite içinde ve dışında yer alan çalışma yaşamı ile ilgili tarafların katılımıyla

İSG ile ilgili alanlarda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak; İSG konusunda başta da-

nışmanlık olmak üzere konuyla ilgili gerekli hizmetleri vermek.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda İSG eğitiminde öğrenci ve araştırmacılara uygu-

lama alanları oluşturmak. 

e) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde İSG etkinlikleri düzenlemek, bilimsel araş-

tırma ve uygulamalar ile bu konularda işbirliği yapmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amacı kapsamında üniversitede; İSG ile ilgili önlisans, lisans ve lisansüstü

düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik uy-

gulama ve araştırma olanakları sağlamak.

b) İSG konularında, ulusal veya uluslararası düzeyde etkinlik, meslek içi eğitim, kurs,

seminer, konferans, sempozyum, kongre, proje ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

c) Kamu ve özel sektör kuruluşlarına ve kişilere İSG konularında eğitim vermek, İSG

profesyonelleri yetiştirmeye yönelik eğitim programları düzenlemek.

ç) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Üniversitenin ilgili birimlerine da-

nışmanlık yapmak, İSG koşullarının iyileştirilmesi amacıyla önerilerde bulunmak.
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d) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik alanlarına uy-

gun biçimde laboratuvar, araştırma, uygulama ve eğitim birimleri oluşturmak, bilirkişilik hiz-

meti vermek.

e) Merkezin amaçlarına uygun olarak basılı ve görsel yayın yapmak ve bu yayınların

izlenebilmesi amacıyla arşiv oluşturmak.

f) Üniversite dışında İSG konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlar

ve bu alanda çalışan uzman kişilerle iletişim ağı kurmak; üniversite içinde ise iş güvenliği uz-

manlık sertifikası, işyeri hekimleri sertifikası, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği eğitici

belgesi olanlarla koordinasyon sağlamak.

g) İSG alanında ve özellikle iş kazaları ve meslek hastalıkları ile korunma yolları ko-

nularında toplumsal bilinç ve duyarlılık oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmak.

ğ) İSG ile ilgili mevzuatın Üniversiteye getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek üzere

tüm birimlerde uygulamalarda bulunmak.

h) Yönetim Kurulunun İSG ile ilgili kararlaştıracağı diğer konularda çalışmalarda bu-

lunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili, Üniversitede görevli öğretim elemanları ile Üniversite bünyesinde çalışan, ala-

nında uzman kişiler arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak

görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.
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(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.

Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür aynı yöntemlerle görevlendirilir. Rektör gerekli

gördüğü durumlarda Müdürü görevden alabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının

da görevi sona erer.

(4) Müdür yardımcıları, Merkezin faaliyet alanına giren konularda Müdüre yardımcı

olur ve Müdür tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirir.

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur. 

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

toplantı gündemini belirlemek ile  bu kurullara başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Danışma Kurulunun, Merkez birimlerinin oluşturulması için Yönetim Kuruluna öne-

ride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektör onayına sunmak.

ç) Gerekli durumlarda Merkez birimlerinin  çalışmalarını uyumlu ve verimli bir şekilde

yürütülebilmesi için bir koordinatör görevlendirmek hususunu Rektör onayına sunmak.

d) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kında faaliyet ve yıllık çalışma raporu hazırlamak, bu raporu Yönetim Kurulunun görüşünü de

alarak Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları ile Üniversite bünyesinde çalı-

şan, alanında uzman kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam sekiz

üyeden oluşur. Yönetim Kurulunda bulunacak öğretim elemanı üyelerden en az biri halk sağlığı

anabilim dalından olmak üzere tıp fakültesinden, biri hukuk fakültesinden, biri mühendislik

fakültesinden ve biri de fakülte veya yüksekokullardaki mevcut iş sağlığı ve güvenliği

bölüm/programlardan olacak şekilde belirlenir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı

usulle yeni bir üye görevlendirilir.

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                   8 Nisan 2018 – Sayı : 30385



(2) Yönetim Kurulu yılda üç kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün

yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu

ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üç defa üst üste mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği

kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak,

c) Merkez elemanlarının uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki is-

teklerini değerlendirip karara bağlamak,

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili gündeme getireceği konular ile düzenlemiş

olduğu faaliyet ve yıllık çalışma raporunu değerlendirerek karara bağlamak,

d) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak, çalışma grupları kurmak,

e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,

f) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda

işbirliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuru-

luşlardaki uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından se-

çilen en az on üyeden oluşur. Danışma Kurulunun Üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör

tarafından, Üniversite dışındaki üyeleri ise Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yet-

kilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamla-

mak üzere aynı yöntemle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Danışma Ku-

rulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. 

(2) Danışma Kurulu, oluşturulmasını izleyen üç ay içinde toplanır. Danışma Kurulu,

Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-

dirde Danışma Kurulunu olağan dışı olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üyeleri,

Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. 

8 Nisan 2018 – Sayı : 30385                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun istediği konularda değerlendirmeler yapar, Merkezin genel stratejileri ve politikalarının

oluşturması hususunda görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri 

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu kararı ile Merkez, hedefleri doğrultusunda, etkinlik

alanlarına uygun biçimde, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir, var olan

birimleri Rektör onayıyla bünyesine alabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

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

ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

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

—— • ——
Erzincan Üniversitesinden:

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2017 tarihli ve 30134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin üçüncü fıkra-

sının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Sosyal Bilimler Enstitüsündeki doktora ve tezli yüksek lisans programı öğrencileri ile Sağlık

Bilimleri Enstitüsündeki tezli yüksek lisans programı öğrencileri için bu fıkrada belirtilen bi-

limsel faaliyet şartı aranmaz.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“Sosyal Bilimler Enstitüsündeki doktora ve tezli yüksek lisans programı öğrencileri için bu

fıkrada belirtilen bilimsel faaliyet şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kafkas Üniversitesinden: 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fık-

rasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yüksek lisans için öğrenci kabulünde, adayların ALES puanının %60’ı ile lisans

mezuniyet not ortalamasının %40’ının toplamı 100 üzerinden en az 60 olmak şartıyla kontenjan

ilan edilen her bir alan için ayrı ayrı sıralama yapılır, en yüksek puan alan adaydan başlamak

üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday yerleştirilir ve

bu adaylar yüksek lisans programına asil öğrenci olarak kayıt yaptırma hakkı kazanmış olur.

Konservatuvar ve güzel sanatlar fakültesi mezunlarının ilgili enstitü anasanat dalları yüksek

lisans programlarına öğrenci olarak kabulünde ise adayların, dosya incelemesi şeklinde yapılan

yeterlik sınavı notunun %50’si ile lisans not ortalamasının %50’si alınarak sıralama yapılır ve

adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kon-

tenjanlara yerleştirilir. Kontenjana yerleştirilenler yüksek lisans programında asil öğrenci olarak

kayıt yaptırma hakkı kazanmış olur. Kontenjan ilan edilen programlar için asil listedeki kon-

tenjan kadar da yedek öğrenci adayı ilan edilir ve asil listeden kayıt yaptırmayanların yerine

bu sıralamaya göre kayıt yapılır.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/7/2017 30134
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2018/2) 

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı

belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz

olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin

usul ve esasları içerir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/1/2017 29953
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Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat

Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük be-

yannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ekonomi Bakanlığı

(Bakanlık): internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan “E-İmza Uygulamaları” altındaki

“E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik

imza ile yapılır. Ayrıca, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-

mak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

“İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)” çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlem-

leri”  sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri”  ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında

“Belge Türü” olarak “TPS-0963-Gözetim Belgesi Tarım” Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.

Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz

bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile im-

zalanması suretiyle başvuru tamamlanır.  

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması ha-

linde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu

kullanılır.

İnceleme

MADDE 4 – (1) Bakanlık tarafından 3 üncü maddede belirtilen başvuru ve başvuruya

eklenen bilgi ve belgelerin asılları, ayrıca yapılan incelemede eksiklik veya tutarsızlık tespit

edilmesi halinde bilgilerin tamamlanması ile ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

MADDE 5 – (1) Gözetim belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda

yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Tek Pencere Sistemi tarafından ve-
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rilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından be-

yannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, gözetim bel-

gesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer

alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üze-

rine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel

Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır. 

Yaptırım

MADDE 6 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde baş-

vuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık

veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 7 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen

kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uy-

gulanmasına esas teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 27/3/2010 tarihli ve 27534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanlığından: 

Esas No: 2016/13000 

Davacı Esma ġahin vekili tarafından davalılar Hazine ve Hasan kızı Fatma mirasçıları 

aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasında Bolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 

18.09.2015 gün ve 2014/576 Esas 2015/340 Karar sayılı hüküm davacı Vek. Av. Abdullah 

Demirel tarafından duruĢmalı olarak temyiz edilmiĢtir. 

Davalılardan Hasan kızı Fatma mirasçılarına posta ile davetiye tebliğ edilemediğinden 

duruĢma gününün ilanen tebliğine karar verilmiĢ olmakla 03.07.2018 Salı günü saat 09:15’de 

duruĢmaya gelmediğiniz takdirde duruĢmanın gıyabınızda yapılacağına dair iĢ bu ilan duruĢma 

günü tebliği yerine geçerli olmak üzere davalılara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur 

 3011/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

Eyüpsultan Belediye Başkanlığından: 

1 - Eyüpsultan Ġlçesi, Göktürk Merkez Mahallesi, F21 pafta, 196 ada, 4 parsel 6.773,35 m² 

yüzölçümlü Eyüpsultan Belediyesi’ne ait taĢınmaz 26.04.2018 tarihi PerĢembe günü saat 10:30’da 

2886 Sayılı D.Ġ.K’nun 36. maddesine (KAPALI TEKLĠF USULÜ) göre Eyüpsultan Belediyesi 

Encümeni’nce ihalesi yapılacaktır. 

TaĢınmazın Ġmar Durumu: 

Eyüpsultan ilçesi Göktürk Merkez Mahallesi 196 ada 4 parsel sayılı taĢınmaz 28.01.2015 

onay, 23.11.2016 ve 21.04.2017 tadil tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk YerleĢmesinin Bir Kısmına 

Ait Uygulama Ġmar Planı'nda konut alanında kalmaktadır. 

2 - Muhammen bedeli 49.580.922,00 TL’dir. 

3 - Ġhaleye ait geçici teminat bedeli 1.487.427,66 TL’dir. 

4 - Ġhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ve bu 

Kanunun 74'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak 

yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat ve 

Ģartname bedelini yatırmak zorunluluğu bulunmaktadır. 

5 - Ġhaleye katılmak isteyenlerde aranan belgeleri içeren Ģartname mesai saatleri içerisinde 

Plan ve Proje Müdürlüğü’nden 500,00 TL bedelle temin edilebilir, müdürlüğünde görülebilir. 

Ġhale Ģartnamesini almak zorunludur. 

6 - Müracaatlar en geç 26.04.2018 PerĢembe günü ihale saati 10:30’a kadar Plan ve Proje 

Müdürlüğüne yapılacaktır. 

7 - Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dıĢ zarfın üzerine 

komisyon baĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi 

yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon baĢkanlığına 

ulaĢması Ģarttır. 3101/1-1 
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MUHTELĠF ÇEġĠT VE EBATTA AYAKKABI VE BOT SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK ĠHTĠYACI OLARAK EMNĠYETLĠ AYAKKABI, DÖKÜMCÜ VE KAYNAKÇI 

BOTU, ELEKTRĠKÇĠ ĠZOLE AYAKKABI VE BOTU, GÜVENLĠKÇĠLER VE SÜRÜCÜLER 

ĠÇĠN NORMAL AYAKKABI ALIMI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNUNUN 3/g 

MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE OLACAKTIR. 

1 - Ġdarenin: 

Ġhale Kayıt No : 2018/151494 

a) Adresi  : TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel   : 0 372 252 40 01 (30 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Emniyetli Ayakkabı 1.888 çift,  

  Elektrikçi Ġzole Ayakkabı 248 çift, 

  Ġzole Elektrikçi Botu 119 çift, 

  Kaynakçı ve Dökümcü Botu 219 çift,  

  ve 35 çift Elektrikçi Yazlık ayakkabı 

b) Teslim yeri  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makine 

ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri 

ġube Müdürlüğü Ambarları. 

c) Teslim tarihi : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim 

gününde teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 24.04.2018 - 15.00 

c) Dosya no : 1831203 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

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

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

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) ġekli ve içeriği idari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Ġdari Ģartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
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i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) Ġdari Ģartnamenin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, Ġdari Ģartnamenin 9’uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4.2. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taĢıması gereken kriterler ile Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler ait kriterler Ġdari ġartname 

Madde 55 de belirtilmiĢtir. 

4.2.1. Firmalar 1’er çift numune vereceklerdir. Emniyetli ayakkabılara ait TS EN ISO 

20345 veya EN ISO 20345 Standardına Uygunluk Belgesi ve AT Tip Ġnceleme Belgesi ile 

üreticiye ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi. Bu belgeleri bulunmayan ayakkabı ve 

botlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgeler uluslararası akredite olmuĢ kuruluĢlar tarafından 

verilmiĢ olacaktır.  

4.2.2. Benzer iĢ olarak Kabul edilecek iĢler Ġdari ġartname 55.3.1. maddede belirtilmiĢtir. 

5.1. Ġhale konusu iĢe iliĢkin kısmi teklif verilebilecektir. 

5.2. Ġsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. 

Ancak her bir iĢ kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir 

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 50.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.. 

8 - Teklifler, en geç 24.04.2018, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 125 MithatpaĢa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

Ġlan olunur. 3146/1-1 
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TANKER ARAÇLAR KĠRALANACAKTIR 

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden: 

Dosya No: TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 8 ADET TANKER ARAÇ 

KĠRALANMASI ―AÇIK ĠHALE USULÜ‖ ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2018/168618 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10    06100 

Çankaya/ANKARA  

b) Telefon ve Faks numarası : 0312 207 26 47 ve 0312 286 73 74 - 0312 286 90 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tp.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü 

faaliyetleri kapsamında muhtelif iç ve dıĢ saha/kamp 

iĢyerlerine, saha ve kamp iĢyerleri arasında yada saha / 

kamp iĢyerlerinden Batman merkez iĢyerlerine a) 6 

adet kirli su ve petrol bazlı çamur için en az 20 ton 

kapasiteli tanker araç b) 2 adet içme suyu için 

(Galvanizli veya Krom tanklı) en az 20 ton kapasiteli 

tanker araç olmak üzere toplam santrifüjlü 8 adet 

sürücülü tanker araç kiralama iĢi. 

b) Teslim yeri : TP Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm petrol 

sahalarına, sahadan sahaya, sahadan bölgelere, yeni 

keĢfedilecek tüm petrol sahalarına ve ihtiyaç duyulan 

tüm yerlere. 

c) ĠĢin süresi : SözleĢme tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜRKĠYE PETROLLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10 Çankaya/ANKARA 

Tedarik ve Lojistik Daire BaĢkanlığı 6. Kat Toplantı 

Salonu  

b) Tarihi ve saati : 19.04.2018 / Saat 14.30 

4 - Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:  

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya Ġdarece ―Aslı 

görülmüĢtür‖ kaydı bulunacaktır. 

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

elektronik posta adresi; 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Ticaret 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 

makamdan ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge; 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, Ģirket ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kiĢiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri; 

d) ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

e) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminat. 
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f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yüklenici adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 
iliĢkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi; 

h) 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 belge; (ĠĢ Deneyim 
Belgesi istenmiĢ ise) 

i) ĠĢ ortaklığı olarak teklif verilebilmesi halinde; ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 
(a), (b) ve sigorta ihalesi ise (k) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. ĠĢ 
ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ deneyimini göstermek üzere verilen belgenin tüzel 
kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki 
belgeyi de vermek zorundadır. 

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler 
4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler.  
4.3.1. ĠĢ Deneyim Belgesi: Ġstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (ĠĢ Bitirme) ibraz edecektir. 
Ġstekli, teklif ettiği bedelin en az %25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyim belgesini TP’ye ibraz edecektir. 
ĠĢ ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iĢ deneyim tutarının en az %70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen asgari iĢ deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. 
Ancak diğer ortak veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamı, asgari iĢ deneyim tutarının 
%30’undan az olamaz. 

4.4. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir:  
- Her Türlü ĠĢ Makinaları Kiralama ĠĢleri 
4.5. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 
4.6. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler:  
4.6.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 
5 - Ġhale dokümanı; 
TÜRKĠYE PETROLLERĠ Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire BaĢkanlığı, Ġhale 

Müdürlüğü, 6. Kat 602 Nolu Oda adresinde görülebilir ve ġartname bedeli 150,-TL karĢılığı, 
Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: 
TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve Ģartname bedeli 
olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur.  

6 - Teklifler, 19.04.2018 tarih ve saat 14.30’e kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ 
GELEN EVRAK SERVĠSĠNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Ġhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. Ġhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ 
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 
toplamı üzerinden sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az AltmıĢ (60) takvim 

günü olmalıdır. 
10 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 
11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
12 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TP Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır. 
 3158/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. L46-b no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 

27.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 3093/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri A.O. M40-c no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 

27.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 3094/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri A.O. M40-b no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 

27.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 3095/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri A.O. M40-d no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 

27.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 3096/1-1 

—— • —— 

Türk Standardları Enstitüsünden: 

AĢağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmıĢ oldukları 

mevcut sözleĢmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiĢtir. 

Ġptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 

olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranıĢ sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 

belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai iĢlem baĢlatılacağı ilanen duyurulur. 

 

Firma Adı Belge No 

Belge 

Türü 

Belge 

Durumu Standartlar Fesih Tarihi 

Fesih 

Nedeni 

ABDÜLHÜDA SALMAN - 

SALMAN PETROL 
27-HYB-1182 HYB FESĠH TS 11939 09.03.2018 

Firma 

Ġsteği 

OBEN TIP SAN. VE TĠC. 

LTD. ġTĠ.  
27-HYB-3983 HYB FESĠH TS 12426 26.03.2018 

Firma 

Ġsteği 

KADĠR UĞURLUGELEN 

GÜNEYDOĞU GÜÇ 

SĠSTEMLERĠ 

27-HYB-4121 HYB FESĠH TS 12650 12.03.2018 
Firma 

Ġsteği 

 3105/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2018 - 201 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.03.2018 - 3134 KAYSERĠ 

Kayseri Ġli, Tomarza Ġlçesi, Çukurağaç Mahallesi, özel mülkiyete ait 109 ada, 26 ve 27 

parsellerin bir kısmı ile kadastro harici taĢlık alanda bulunan ―Çukurağaç YeraltıĢehri‖nin 

kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve 1/2000 ölçekli kadastral haritada 

gösterildiği Ģekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 109 

ada, 26 ve 27 parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine ―bir kısmı I. derece arkeolojik sit 

alanıdır‖ Ģerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 

Hakkında Yönetmelik‖ gereği verilmesine; bu alanlarda koruma amaçlı imar planı hazırlanana 

kadar Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde 

belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna; 

yeraltıĢehri ve çevresinde kaçak kazı yapanlar hakkında Kayseri Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 30.06.2017 gün ve 1887 sayılı yazısıyla yasal iĢlem baĢlatıldığı anlaĢılmıĢ olup 

yasal iĢlem baĢlatılmasına gerek olmadığına; adli makamlarca uygun görüĢü alındıktan sonra can 

ve mal güvenliği tehlikesi arzeden kaçak kazı çukurlarının Kayseri Müzesi denetiminde yerel 

yönetimlerce kapatılabileceğine; bu alanda daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için 

gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili Kaymakamlıkça alınması ve söz konusu taĢınmazın belli 

aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrol edilmesinin sağlanması gerektiğine karar verildi. 



Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 8 Nisan 2018 – Sayı : 30385 

 

 
 3069/1-1 



8 Nisan 2018 – Sayı : 30385 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.03.2018 - 203 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.03.2018 - 3165 KAYSERĠ 

Yozgat ili, Yerköy ilçesi, Yüzüncüyıl Mahallesi, Beyazıtoğlu Mevkii 384 ada, 44 

numaralı parsel üzerinde tespit edilen ―Beyazıtoğlu Mevkii Höyük ve Tümülüsü‖nün 2863 sayılı 

Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin, Yozgat 

Müze Müdürlüğü’nün 07.12.2017 tarihli, 1617 sayılı yazısı ve eki, Yozgat Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 06.12.2017 tarih ve 2017/365 sayılı uzman raporu, konuya iliĢkin 

Kayseri Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 04.01.2018 gün ve E.159 sayılı; Orman ve 

Su ĠĢleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğünün 05.01.2018 gün ve 10454 sayılı; Yozgat Valiliği, 

Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 05.01.2018 gün ve E.48 sayılı; Yerköy Belediye BaĢkanlığı 

Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 08.01.2018 gün ve 16 sayılı; Yozgat Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Müze Müdürlüğünün 08.01.2018 gün ve 14550 sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 21.01.2018 gün ve E.403391 sayılı kurum görüĢ 

yazıları okundu,  Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanınca 

hazırlanan 23.02.2018 tarihli 107228 saylı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Yozgat ili, Yerköy ilçesi, Yüzüncüyıl Mahallesi, Beyazıtoğlu mevkiinde bulunan 

mülkiyeti Maliye Hazineye ait tapunun, 384 ada, 44 numaralı parseli üzerinde bulunan 

―Beyazıtoğlu Mevkii Höyük ve Tümülüsü‖nün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren 

özellikler taĢıması nedeniyle kararımız eki 1/10000 ölçekli kadastral harita üzerinde gösterildiği 

ve 1/25000 ölçekli harita üzerinde koordinatlandırıldığı Ģekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine, 

- Yozgat ili, Yerköy ilçesi, Yüzüncüyıl Mahallesi, 384 ada, 44 numaralı parselin pafta, fen 

klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine  ―bir kısmı I. Derece Arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhlerinin 

Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince verilmesine, 

- Sit alanı için; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün 

ve 658 sayılı ilke kararının I. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin 1. Maddesinde belirtilen 

Koruma ve Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna, 

- Kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı Yasaya muhalefet edenler hakkında yasal iĢlem 

baĢlatılmasına, 

- Can ve mal güvenliği tehlikesi arz eden kaçak kazı çukurlarının Adli Makamların uygun 

görüĢ alındıktan sonra Müze denetiminde yerel yönetimlerce kapatılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 08.03.2018 - 202 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 08.03.2018 - 3145 KAYSERĠ 

Kayseri Ġli, Talas Ġlçesi, Çevlik Mahallesi, 2-5 pafta, 514 nolu mera parselinin bir 

kısmında bulunan ―Yerhanı Mevkii Kaya Oyma Mekanlarının‖nın kararımız eki 1/25000 ölçekli 

haritada koordinatlandırıldığı ve 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile I. Derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 2-5 pafta, 514 parselin tapu kütüğü 

beyanlar hanesine ―bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgililerince 13.03.2012 

tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği 

verilmesine; bu alanlarda koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece 

arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna; kaçak kazı 

çukurlarının sorumluları hakkında Kayseri Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.06.2017 gün ve 

1736 sayılı yazısıyla yasal iĢlem baĢlatıldığı anlaĢılmıĢ olduğundan yasal iĢlem baĢlatılmasına 

gerek olmadığına; adli makamların uygun görüĢü alındıktan sonra can ve mal güvenliği tehlikesi 

arzeden kaçak kazı çukurlarının Kayseri Müzesi denetiminde yerel yönetimlerce 

kapatılabileceğine; bu alanda daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik 

önlemlerinin ilgili Kaymakamlıkça alınması ve söz konusu taĢınmazın belli aralıklarla kolluk 

kuvvetlerince kontrol edilmesinin sağlanması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.03.2018 - 203 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.03.2018 - 3173 KAYSERĠ 

Yozgat Ġli, Çekerek Ġlçesi, Fakıdağı Köyü, özel mülkiyete ait 101 ada, 597 parselin bir 

kısmında bulunan ―KocabaĢtepe YerleĢimi‖nin kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada 

koordinatlandırıldığı ve 1/1000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile I. Derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 101 ada, 597 parselin tapu kütüğü beyanlar 

hanesine ―bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 

28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği verilmesine; bu alanlarda 

koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve 

Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna; kaçak kazıların sorunluları hakkında Yozgat Müze 

Müdürlüğünün 14.04.2017 gün ve 527 sayılı yazısıyla yasal iĢlem baĢlatıldığı anlaĢıldığından 

yasal iĢlem baĢlatılmasına gerek olmadığına; adli makamların uygun görüĢü alındıktan sonra can 

ve mal güvenliği tehlikesi arzeden kaçak kazı çukurlarının Yozgat Müzesi denetiminde yerel 

yönetimlerce kapatılabileceğine; bu alanda daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için 

gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili Kaymakamlıkça alınması ve söz konusu taĢınmazın belli 

aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrol edilmesinin sağlanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2018 - 201 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.03.2018 - 3136 KAYSERĠ 

Kayseri Ġli, YeĢilhisar Ġlçesi, Kovalı Mahallesi, özel mülkiyete ait 377 ve 378 parsellerin 

bir kısmında bulunan ―Kovalı Roma YerleĢimi ve Tümülüsü‖nün kararımız eki 1/25000 ölçekli 

haritada koordinatlandırıldığı ve 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile I. Derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 377 ve 378 parsellerin tapu kütüğü 

beyanlar hanesine ―bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgililerince 13.03.2012 

tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği 

verilmesine; bu alanlarda koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece 

arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna; Müze 

Müdürlüğünce 377 parselden çıkartılan pithosun Kayseri Arkeoloji Müzesine taĢınmasına karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.03.2018 - 203 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.03.2018 - 3177 KAYSERĠ 

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Özler Köyü-ĠrĢad Mahallesi, 103 ada, 271 ve 408 numaralı 

parseller üzerinde Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ―Aydınlı Mevkii Kayaüstü 

Höyük YerleĢimleri (I-II)‖nin 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescil edilmesi istemine iliĢkin, Yozgat Müze Müdürlüğü’nün 24.11.2017 tarihli, 1563 sayılı 

yazısı ve eki, Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan bila tarih ve 2017/349 sayılı 

uzman raporu, konuya iliĢkin Kayseri Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 21.12.2017 

gün ve E.12367 sayılı; Yozgat Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 26.12.2017 gün ve 

E.4582 sayılı; Yozgat Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğünün 28.12.2017 

gün ve 1734 sayılı; Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğünün 05.01.2018 gün ve 

5445 sayılı; Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğünün 16.01.2018 gün ve 38157 

sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 29.01.2018 gün ve 

E.404581 sayılı; Yozgat Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün 28.02.2018 

gün ve E.2106 sayılı kurum görüĢ yazıları okundu, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 23.02.2018 tarihli 107211 saylı dosya inceleme raporu 

okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Özler Köyünde bulunan mülkiyeti Maliye Hazineye ait 

tapunun, 103 ada, 271 ve 408 numaralı parselleri üzerinde bulunan ―Aydınlı Mevkii Kayaüstü 

Höyük YerleĢimleri (I-II)‖nin 2863 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taĢıması 

nedeniyle kararımız eki 1/2500 ölçekli kadastral haritada gösterildiği ve 1/25000 ölçekli harita 

üzerinde koordinatlı olarak iĢaretlendiği Ģekliyle I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, 

- Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Özler Köyü-ĠrĢad Mahallesi, 103 ada, 271 numaralı 

parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine ―tamamı I. Derece Arkeolojik sit 

alanıdır‖ Ģerhi ile 103 ada, 408 numaralı parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar 

hanesine ise ―bir kısmı I. Derece Arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhlerinin Tapu ve Kadastro 

Müdürlüklerince verilmesine,  

- Sit alanı için; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün 

ve 658 sayılı ilke kararının I. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin 1. Maddesinde belirtilen 

Koruma ve Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki

Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler

Odaları Birliği ile Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirler Odaları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler

Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erzincan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/2)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri


