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YÖNETMELİKLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina
Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)’nin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (1)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1) Üzerlerine monte edilen makinalar hariç, tarım ve orman traktörleri,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Avrupa Birliğinin 2009/127/EC sayılı Direktifinin yanı sıra 596/2009 ve 167/2013
sayılı Regülasyonları ile değiştirilen 2006/42/EC sayılı Direktifine paralel olarak”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (l) bendinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir.
“a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 48. Sayfadadır.
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“m) Temel sağlık ve güvenlik kuralları: İnsanların, durumuna göre evcil hayvanların
ve malların ve uygulanabilen yerlerde çevrenin sağlığının ve güvenliğinin yüksek seviyede
muhafazasını sağlamak için bu Yönetmeliğin kapsamındaki ürünleri tasarlamak ve inşa etmek
için Ek-I’de belirtilmiş zorunlu hükümleri,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren makinaların piyasa gözetimi ve denetimi,
13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin
Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlık tarafından yapılır.
(2) Bakanlık, makinaların sadece bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin gereklerini karşıladıkları ve doğru bir şekilde kurulup bakımlarının yapıldığında ve amaçlandığı şekilde veya
makul bir şekilde öngörülebilir koşullar altında kullanıldığı zaman, kişilerin ve durumuna göre
evcil hayvanların ve malların, ayrıca uygulanabilen yerlerde çevrenin, sağlık ve güvenliğini
tehlikeye atmadıkları sürece piyasaya arz edilebilmelerini ve/veya hizmete sunulmalarını sağlayacak bütün uygun önlemleri alır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde, 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında ve 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Ekonomi Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Bakanlık; bu Yönetmelik kapsamındaki makinaların, “CE” uygunluk işareti taşıdıkları, AT Uygunluk Beyanına sahip oldukları ve amacına uygun olarak kullanıldıklarında insanların, yerine göre evcil hayvanların veya malların, yerine göre çevrenin, sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabileceğini tespit ederse, makinanın piyasadan toplanması, piyasaya arzının
veya hizmete konulmasının engellenmesi veya serbest dolaşımının kısıtlanması için gerekli
olan bütün tedbirleri alır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Bakanlık tarafından görevlendirilecek onaylanmış kuruluşlar, Ek XI’de belirtilen
asgari kriterleri sağlamak zorundadır. Bakanlık, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen
uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinde belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) “CE” uygunluk işaretinin iliştirilmesinde ve kullanılmasında 16/12/2011 tarihli ve
2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliğinin
9 uncu maddesinin hükümleri uygulanır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek-I’inin “Genel İlkeler” başlığı altında yer alan 4 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4- Bu Ek birkaç kısım halinde düzenlenmiştir. Birinci kısım genel kapsamı içermektedir ve bütün makina türlerine uygulanabilir. Diğer kısımlar ise daha özel tehlikelerin bazı
türlerini ele alır.
Bunun yanı sıra, ilgili bütün temel gerekliliklerin karşılamasını güvence altına almak
için bu ekin tamamını incelemek gereklidir. Makinalar tasarımlanırken, bu Genel İlkelerin
Madde 1’ine uygun olarak yerine getirilen risk değerlendirmesinin sonuçlarına bağlı olarak,
genel kısmın kuralları ile diğer kısımların bir veya daha fazlasının kuralları dikkate alınmalıdır.
Çevrenin korunmasına yönelik temel sağlık ve güvenlik kuralları sadece bu Ek’in 2.4
numaralı paragrafında belirtilen makinalara uygulanabilir.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin Ek-I’inin “Belirli makina kategorileri için ilave sağlık
ve güvenlik gerekleri” başlıklı 2 numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu paragrafa
2.3 numaralı paragraftan sonra gelmek üzere 2.4 numaralı paragraf eklenmiştir.
“2. Belirli makina kategorileri için ilave temel sağlık ve güvenlik gerekleri
Gıda makinaları, kozmetik ve eczacılık ürünlerine yönelik makinalar, elde tutulan veya
el ile yönlendirilen makinalar, taşınabilir sabitleme veya diğer darbeli makinalar, ahşap veya
benzeri fiziksel özelliklere sahip malzemeleri işleme makinaları ve pestisit uygulamalarına yönelik makinalar bu bölümde (Genel İlkeler, Madde 4) tanımlanan bütün temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamalıdır.”
“2.4. Pestisit Uygulaması İçin Makinalar
2.4.1. Tanımlama
Bitki koruma ürünleri: Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bir veya daha fazla aktif
maddeyi, sinerji yaratan veya güvenilirliği artıran maddeler gibi bileşenleri içeren ve aşağıdaki
kullanım amaçlarından bir tanesini taşıyan ürünleri:
(a) temel amacı hijyenik sebepler olmadığı müddetçe bitkileri veya bitkisel ürünleri zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen,
(b) bitki besleme amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen,
(c) koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel
ürünleri koruyucu olarak kullanılan,
(ç) istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok eden,
(d) istenmeyen bitki gelişimini kontrol eden veya önleyen.
Pestisit uygulaması için makineler: Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında kullanılan
makineleri ifade eder.
2.4.2. Genel
Pestisit uygulama makinesinin imalatçısı veya yetkili temsilcisi, bu Ek’in Genel İlkeler
başlıklı Madde 1’inde bahsedilen risk değerlendirmesi ve risk azaltılması sürecine uygun olarak, pestisitlerin istem dışı çevreye yayılımı ile ilgili risklere yönelik bir değerlendirmenin yapılmasını sağlamak zorundadır.
Pestisit uygulama makineleri, yukarıda bahsedilen risk değerlendirmesinin sonuçları
hesaba katılarak tasarlanmalı ve yapılmalıdır. Bu sayede makine, çevreye istem dışı pestisit
saçılmaksızın çalıştırılabilir, ayarlanabilir ve bakımı yapılabilir.
Sızıntı her daim önlenmelidir.
2.4.3. Kontrol ve Gözlem
İşletme konumları aracılığıyla, pestisit uygulamasını kolayca ve doğru olarak kontrol
etmek, gözlemlemek ve hemen durdurmak mümkün olmalıdır.
2.4.4. Doldurma ve Boşaltma
Makineler, gerekli miktarda pestisitin hassas bir şekilde doldurulmasına olanak tanıyacak ve kolay ve tam olarak boşaltılmasını sağlayacak biçimde; bu tür işlemler sırasında pestisitin dökülmesini ve su kaynaklarının kirlenmesini önlemek üzere tasarlanmalı ve yapılmalıdır.
2.4.5. Pestisitlerin uygulanması
2.4.5.1. Uygulama oranı
Makine, uygulamanın oranının kolay, doğru ve güvenilir ayarlanmasını sağlayan araçlar
ile donatılmış olmalıdır.
2.4.5.2. Pestisitlerin dağıtımı, boşaltılması ve saçılması
Makine, pestisitlerin hedef alanlara boşaltıldığı, diğer alanlara kayıpların minimize edildiği ve pestisitin doğaya saçılmasını engelleyici şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. Uygun
olduğu durumlarda, pestisitin eşit dağıtımının ve homojen biçimde boşaltımının sağlanması
zorunludur.
2.4.5.3. Testler
Makinenin ilgili parçalarının 2.4.5.1 ve 2.4.5.2 numaralı paragraflarda belirtilen kurallarla uyumlu olduğunu belirlemek amacıyla, üretici veya onun yetkilendirdiği bir temsilci, söz
konusu her tipteki makine için uygun testleri yapmalıdır veya bu testlerin yapılmasını sağlamalıdır.
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2.4.5.4. Durdurulma sırasındaki kayıplar
Makine, pestisit uygulaması fonksiyonu durduğunda, kayıpları önleyecek şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir.
2.4.6. Bakım
2.4.6.1. Temizlenme
Makineler, basit ve kapsamlı temizliklerinin çevre kirliliğine neden olmaksızın yapılabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.
2.4.6.2. Servis
Makineler, eskiyen parçalarının değiştirilmesini çevre kirliliğine neden olmaksızın sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.
2.4.7. Muayene
Gerekli ölçüm aletleri, makinenin doğru çalıştığını kontrol etmek amacıyla makineye
kolayca takılabilmelidir.
2.4.8. Nozüllerin, pislik tutucuların ve filtrelerin işaretlenmesi
Nozüller, süzgeçler ve filtreler, tip ve ölçülerinin açıkça tanımlanabilmesi amacıyla işaretlenmelidir.
2.4.9. Kullanımda olan pestisitin belirtilmesi
Uygun olduğunda, makineler, kullanılan pestisitin isminin operatör tarafından belirtebileceği özel bir eklenti ile donatılmalıdır.
2.4.10. Talimatlar
Talimatlar aşağıda belirtilen bilgileri içermelidir:
(a) Çevrenin kirlenmesini önlemek amacıyla karıştırma, yükleme, uygulama, boşaltma,
temizleme, bakım ve taşınma işlemleri sırasında alınacak önlemler,
(b) Pestisitlerin, diğer alanlara olan kayıplar en aza indirgenirken hedef alanlara boşaltımını, çevreye saçılmasının engellenmesini ve uygun olduğu durumlarda eşit dağıtımını ve
homojen olarak boşaltımını sağlamak amacıyla gereken hazırlıklar ve ayarlamalar da dâhil olmak üzere, öngörülen farklı çalışma ortamlarına yönelik kullanım koşullarının detayları,
(c) Makinelerde kullanılabilecek nozüllerin, pislik tutucuların ve filtrelerin tip ve ölçü
aralıkları,
(ç) Nozül, pislik tutucu ve filtreler gibi makinenin doğru çalışmasını etkileyecek olan
aşınmaya maruz parçaların değiştirilme metotları, kriterleri ve kontrollerinin sıklığı,
(d) Makinenin doğru olarak çalışmasını temin etmek amacıyla kalibrasyon, günlük bakım, kışa hazırlık ve gerekli diğer kontrollerin ayrıntıları,
(e) Makinenin yanlış çalışmasına neden olacak pestisit tipleri,
(f) Operatörün kullanımdaki pestisit adını 2.4.9 numaralı paragrafta belirtilen özel eklenti üzerinden sürekli olarak takip etmek zorunda olduğu gösterge,
(g) Herhangi bir özel ekipmanın veya aksesuarın kullanımı, bağlantıları ve bu durumda
alınması gereken güvenlik önlemleri,
(ğ) Makinelerin yetkili merciler tarafından, 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluk açısından düzenli denetimleri için ulusal gereksinimlere konu olabileceğine dair bir belirteç,
(h) Makinenin doğru çalıştığından emin olmak için kontrol edilmesi gereken özellikler,
(ı) Gerekli ölçüm aletlerinin bağlanması için talimatlar.”
MADDE 12 – Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi 1/1/2017 tarihinde, diğer maddeleri
1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/3/2009

27158
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/1/2013 tarihli ve 28527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Öğrencinin bir dersteki başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi
ile belirlenir. Bu yönteme göre; bir öğrencinin başarısı, dersin öğretim elemanı tarafından öncelikle bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi çerçevesinde sayısal olarak belirlendikten sonra, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınarak, ilgili kurullar
tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, aşağıdaki başarı notlarından birisine dönüştürülür:
Başarı Notu
Katsayısı
AA
4.0
AB
3.7
BA
3.3
BB
3.0
BC
2.7
CB
2.3
CC
2.0
DC
1.5
DD
1.0
FF
0.0
(2) Bütünleme sınavlarına giren öğrencilerin başarı notu, ilgili dersin harf notu aralıklarına göre verilir.
(3) Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki notlar kullanılır:
a) DZ notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not
ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür. Öğrenci, DZ notu aldığı dersi tekrar eder.
b) İZ notu: Akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ait koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir ve not ortalamasına katılmaz.
Öğrenci, İZ notu aldığı dersi tekrar eder.
c) YT notu: Not ortalamasına katılmayan derslerden başarılı olan öğrenciye verilir.
ç) YZ notu: Not ortalamasına katılmayan derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.
d) GM notu: Öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Yarıyıl içi sınavlarda GM notu alan
öğrenci, yarıyıl içi mazeret sınavına girerse, GM notu sayısal nota dönüştürülür. Yarıyıl içi mazeret sınavına girmezse, GM notu sıfıra dönüştürülür. Bütünleme sınavı sonunda aldığı not,
yarıyıl sonu sınav notu olarak yarıyıl içi notları ile birlikte değerlendirilerek, öğrencinin sınıftaki
başarı notu sıralamasındaki yerine göre başarı notuna dönüştürülür. Bütünleme sınavına katılmayan öğrencilerin GM notu, sıfır kabul edilerek öğrencinin sınıftaki başarı notu sıralamasındaki yerine göre başarı notuna dönüştürülür.
e) SD notu: Ders planları intibakları sonucunda kaldırılan, öğrencinin sorumlu olmadığı
derslere SD notu verilir ve ortalamaya katılmaz. Not dökümünde gösterilir; ancak not durum
belgesinde gösterilmez.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere uygulanan yabancı dil seviye tespit
sınavından, en az 50 puan alan öğrenciler, temel yabancı dil derslerinden muaf olurlar. Ayrıca,
ilgili kurullar tarafından belirlenen diğer derslerin muafiyet sınavlarından en az 50 puan alan
öğrenciler de söz konusu derslerden muaf olurlar. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notları
için, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre işlem yapılır.”
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“(3) Üniversiteye kurumlar arası ve yurt dışı yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eşdeğerliliği ilgili kurullar tarafından kabul edilen derslerden, daha önce almış oldukları notlar, bu Yönetmeliğin 23 üncü
maddesindeki esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür.”
“(4) Üniversiteye dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, eşdeğerliliği kabul
edilen hangi derslerin intibakının yapılacağı, ilgili kurullar tarafından belirlenir. İntibak yapılan
derslerden öğrencilerin daha önce almış oldukları notlar, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesindeki esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür. Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin diploma programından mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde, lisans not
ortalamaları ön lisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans
eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
13/1/2013

28527

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/4/2013

28618

—— • ——

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/1/2013 tarihli ve 28527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Öğrencinin bir dersteki başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi
ile belirlenir. Bu yönteme göre; bir öğrencinin başarısı, dersin öğretim elemanı tarafından öncelikle bu Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki esaslar çerçevesinde sayısal olarak belirlendikten
sonra, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınarak, ilgili
kurullar tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, aşağıdaki başarı notlarından birisine dönüştürülür:
Başarı Notu
Katsayısı
AA
4.0
AB
3.7
BA
3.3
BB
3.0
BC
2.7
CB
2.3
CC
2.0
DC
1.5
DD
1.0
FF
0.0
(2) Bütünleme sınavlarına giren öğrencilerin başarı notu, ilgili dersin harf notu aralıklarına göre verilir.
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(3) Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki notlar kullanılır:
a) DZ notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not
ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür. Öğrenci, DZ notu aldığı dersi tekrar eder.
b) İZ notu: Akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ait koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir ve not ortalamasına katılmaz.
Öğrenci, İZ notu aldığı dersi tekrar eder.
c) YT notu: Not ortalamasına katılmayan derslerden başarılı olan öğrenciye verilir.
ç) YZ notu: Not ortalamasına katılmayan derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.
d) GM notu: Öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Yarıyıl içi sınavlarda GM notu alan
öğrenci, yarıyıl içi mazeret sınavına girerse, GM notu sayısal nota dönüştürülür. Yarıyıl içi mazeret sınavına girmezse, GM notu sıfıra dönüştürülür. Bütünleme sınavı sonunda aldığı not,
yarıyıl sonu sınav notu olarak yarıyıl içi notları ile birlikte değerlendirilerek, öğrencinin sınıftaki
başarı notu sıralamasındaki yerine göre başarı notuna dönüştürülür. Bütünleme sınavına katılmayan öğrencilerin GM notu, sıfır kabul edilerek öğrencinin sınıftaki başarı notu sıralamasındaki yerine göre başarı notuna dönüştürülür.
e) SD notu: Ders planları intibakları sonucunda kaldırılan, öğrencinin sorumlu olmadığı
derslere SD notu verilir ve ortalamaya katılmaz. Not dökümünde gösterilir; ancak not durum
belgesinde gösterilmez.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere uygulanan yabancı dil seviye tespit
sınavından, en az 50 puan alan öğrenciler, temel yabancı dil derslerinden muaf olurlar. Ayrıca,
ilgili kurullar tarafından belirlenen diğer derslerin muafiyet sınavlarından en az 50 puan alan
öğrenciler de söz konusu derslerden muaf olurlar. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notları
için, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre işlem yapılır.”
“(3) Üniversiteye kurumlar arası ve yurt dışı yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eşdeğerliliği ilgili kurullar tarafından kabul edilen derslerden, daha önce almış oldukları notlar, bu Yönetmeliğin 22 nci
maddesindeki esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
13/1/2013
28527
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/4/2013
28618

—— • ——
TEBLİĞLER
Adalet Bakanlığından:
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 283 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Bilirkişi ücreti
MADDE 3 – (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaisi karşılığı
ödenen ücrettir.
Giderler
MADDE 4 – (1) Bilirkişiye inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri de ödenir.
Bilirkişi ücretleri
MADDE 5 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir.

(2) Dava, mahkemece hangi sıfatla görülüyorsa bilirkişi ücreti de buna göre belirlenir.
Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde ücret
MADDE 6 – (1) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde, görülmekte olan davanın türüne göre ait olduğu mahkemeye ait bilirkişi ücreti ödenir.
Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması ve artırılması
MADDE 7 – (1) Hâkim, işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir ve indirebilir.
Seri dosyalarda bilirkişi ücreti
MADDE 8 – (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinde indirim yapılır.
Ücretin ödenmesi
MADDE 9 – (1) Yazı işleri müdürü veya görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden
gerekli vergiler kesildikten sonra kalanı bilirkişiye ödenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 10 – (1) Bilirkişi ücretinin tayininde mahkemece görevlendirmenin yapıldığı
tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tarife 1/10/ 2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Adalet Bakanlığından:

—— • ——

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının
miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Gider avansı
MADDE 3 – (1) Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme
veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri,
bilirkişi ve tanık ücretleri ile dosyanın Yargıtay’a gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar.
Gider avansı miktarı
MADDE 4 – (1) Davacı;
a) Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri,
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b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari
ücreti ve tebligat gideri,
c) Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 85 TL
ulaşım gideri,
ç) Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın
açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti,
d) Diğer iş ve işlemler için 55 TL,
toplamını avans olarak öder.
Gider avansının iadesi
MADDE 5 – (1) Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra
davacıya iade edilir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda
hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir.
(2) Geçici hukuki koruma talebi için alınan gider avansının kullanılmayan kısmı verilen
karardan sonra talep üzerine iade edilir.
Zaman bakımından uygulama
MADDE 6 – (1) 1/10/2011 tarihinden önce açılmış olan davalarda, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin ikinci
fıkrasına göre gider avansı ikmal ettirilir.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tarife 1/10/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Adalet Bakanlığından:

—— • ——

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem
kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal
tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 440 ıncı maddesinin
üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Hakem ücretinin kapsadığı işler
MADDE 3 – (1) Tarifede yazılı hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren
nihaî hakem kararı verilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemlerin karşılığıdır.
(2) Hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması halleri ek ücreti
gerektirmez.
Başkanın ücreti
MADDE 4 – (1) Başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin
yüzde on fazlası olarak hesaplanır.
Ücretin kısmen hak edilmesi ve ücret ödenmeyecek haller
MADDE 5 – (1) Hakemlerden birinin veya hakem kurulunun görevinin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 435 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde
yazılı sebeplerden biriyle sona ermesi halinde, ücret tablosunda yazılı ücretin yarısına hükmedilir.
Davanın geri alınması, konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh halinde ücret
MADDE 6 – (1) Anlaşmazlığın, davanın geri alınması, konusuz kalması, feragat, kabul
veya sulh nedeniyle, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda
süre verilmesinden önce sona ermesi halinde ücret tablosunda belirlenen ücretin yarısına, süre
verilmesinden sonra sona ermesi halinde ise tabloda belirlenen ücretin tamamına hükmolunur.
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Kısmî kararda ücret
MADDE 7 – (1) Hakem veya hakem kurulunca kısmî karar verilmesi halinde ücret,
kısmî karar konusu uyuşmazlığın değerine göre belirlenir.
(2) Kısmî kararın, nihaî karar olarak verilmesi halinde ücret tablosunda yazılı ücretin
tamamına hükmedilir.
İptal davası sonucunda hakemin davaya yeniden bakması
MADDE 8 – (1) Hukuk Muhakemeleri Kanununun 439 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca tarafların eski hakemlerden birini yeniden tayin etmeleri durumunda ücret tablosunda yazılı ücretin yarısına hükmedilir.
Ücretin hak edilme zamanı
MADDE 9 – (1) Hakem ücreti, tahkim yargılamasının sona ermesi ile hak edilir.
Ücretin paylaşımı
MADDE 10 – (1) Ücret tablosuna göre belirlenecek ücret, 4 üncü madde hükmü de
gözetilmek suretiyle hakemler arasında paylaştırılır.
Uygulanacak tarife
MADDE 11 – (1) Hakem ücretinin tayininde hüküm verildiği tarihte yürürlükte bulunan
tarife esas alınır.
Ücret tablosu
MADDE 12 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek ücretler aşağıdaki ücret tablosuna göre
hesaplanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tarife 1/10/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Adalet Bakanlığından:

—— • ——

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 265 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Ücret
MADDE 3 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 20,00 ilâ
40,00 TL arasında ücret ödenir.
Giderler
MADDE 4 – (1) Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır.
Muafiyet
MADDE 5 – (1) Tanığa bu Tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir
vergi, resim ve harca tabi değildir.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tarife 1/10/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
28 Eylül 2014
PAZAR
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Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/736
Sanık Melek Yener’in mühür bozma suçunu işlediği yapılan yargılama sonunda
anlaşıldığından sanığın şahsi ve sosyal durumu, olayın oluş biçimi ve eylemin diğer özellikleri
dikkate alınarak 5237 sayılı TCK.’un 203/1. maddesi gereğince takdiren 6 AY ADLİ PARA
CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın duruşmalar sırasındaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek,
cezasından 5237 sayılı TCK.’un 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak
neticeten 5 AY ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5237 sayılı TCK.’un 52. maddesi gereğince sanığın ekonomik ve sosyal durumu dikkate
alınarak adli para cezasının beher gün karşılığı takdiren 20,-TL. den hesaplanmak suretiyle
sanığın adli para cezasının neticesi olarak 3.000,-TL ADLİ PARA CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
Takdiren başkaca artırım ve indirime yer olmadığına,
Sanığa verilen cezanın miktarı ve sanığın ödeme gücü dikkate alınarak 5237 sayılı
TCK.’un 52/4. maddesi gereğince takdiren sanıktan 20 eşit taksitte birer ay arayla alınmasına,
taksitlerden birinin ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve
ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına (yapılamadı),
Kanuni imkansızlık sebebiyle para cezasının ertelenmesine yer olmadığına,
Sanık hakkında verilen hükmün sabıkasız olması, talebi ve ortada giderilmesi gerekir bir
zarar bulunmaması karşısında CMK.nun 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına;
CMK 231/8. maddesi gereğince sanığın 5 yıl süreyle denetim süresine tabii tutulmasına,
suç cinsi dikkate alındığında denetim serbestlik tedbiri uygulanmasına takdiren yer olmadığına,
Katılan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. kendisini vekille temsil ettirdiğinden, avukatlık
asgari ücret tarifesine göre, maktu 1.500,00 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana
verilmesine karar verilmiş olup, sanığın yokluğunda verilen karar tüm aramalara rağmen
gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasında tebligata yarar açık adres tespit
edilememiş olduğu anlaşılmakla
7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı
yasanın 31. Maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği takdirde
kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
8481

28/9/2014
ORTA SAYFA
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/1868
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hüseyin ve Mediha oğlu 1976 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan HASAN ELFECİR hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan
kamu davasında mahkememizin 03/06/2014 tarih ve 2013/1868 esas, 2014/820 karar sayılı ilamı
ile sanığın 5 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının
ertelenmesine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince
Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK’un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
8398

—————

Esas No : 2013/1493
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Salih ve Galiye oğlu 1990 D.lu Halep/SURİYE
Nüf. kayıtlı olan ABDURAHMAN HONTAYAT hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan
kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1493 esas, 2014/507 karar sayılı ilamı
ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta
yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
8399

—————

Esas No : 2014/3
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Fiero ve Ammun oğlu 1974 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ALİ HALLO, Doğan ve Beiye oğlu 1979 D.lu Crablus/SURİYE
nüf. Kayıtlı olan CEMAL TÜRKMEN, Ömer ve Necla oğlu 1967 D.lu Crablus/SURİYE nüf.
Kayıtlı olan SALİH TÜRKMEN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında
mahkememizin 08/05/20014 tarih ve 2014/3 esas, 2014/699 karar sayılı ilamı ile sanık SALİH
TÜRKMEN'in beraatine, Sanıklar ALİ HALLO ve CEMAL TÜRKMEN'in 2 Şer yıl 6’şar ay
hapis ve 80.00 ner TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıklarda yakalanan kaçak
mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanıkların adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış
olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK’un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
8400

—————

Esas No : 2013/1245
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Kemal Şerif ve Adile oğlu 1973 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan HAYRULLAH ŞERİF hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 24/03/2014 tarih ve 2013/1245 esas, 2014/451 karar sayılı
ilamı ile sanığın beraatine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54.
maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık
olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince
kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
8401
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
2014/2015 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş.
Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale
Edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/121980
1 - İdarenin
a) Adresi
: Eski Erzurum Yolu 5. Km. AĞRI
b) Telefon ve faks numarası : 472 215 38 45-48, 472 215 35 80
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2014/2015 Kampanya Döneminde 16.000 Ton Karayolu
Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşidir.
Taşınacak
Bölge ve Kantar Adı
Ağrı Merkez-Erzurum Şeker Fabrikası
Eleşkirt- Erzurum Şeker Fabrikası
Aralık- Erzurum Şeker Fabrikası
Karakoyunlu- Erzurum Şeker Fabrikası
TOPLAM
b) Yapılacağı yer

Pancar (Ton)

1.100
12.700
750
1.450
16.000

: Ağrı Merkez, Eleşkirt, Aralık ve Karakoyunlu kantarları
ile Erzurum Şeker Fabrikası arasında yapılacaktır.
: Erzurum Şeker Fabrikası 2014/2015 Kampanya Süresince

c) İşin süresi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Ağrı Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 10/10/2014 Cuma günü, saat 10.00
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü/AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde
görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 100,00 (Yüz TL.) karşılığı aynı adreslerden
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 10/10/2014 Cuma günü saat 10.00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü
Eski Erzurum Yolu Üzeri 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
8683/1-1
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MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR
Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:
Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale
usulü İle ihale edilecektir.
1 - İdarenin
a) Adresi
: Çoğulhan Kasabası P.K. 2
Afşin/KAHRAMANMARAŞ
b) Telefon ve faks numarası
: Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02
c) Elektronik posta adresi (varsa)
: afsın@euas.gov.tr
2 - İhale konusu malın
A - a) Dosya No
: 2014/61
b) Niteliği, türü ve miktarı
: SAC (4000 X 1500 X 15 mm - 16Mo3) ALIMI
(42.444 Kg. - 60 Plaka)
c) Teslim yeri
: EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme
Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ
d) Teslim tarihi
: Teslim Süresi en geç 60 (altmış) gündür.
e) Şartname bedeli
: 100,00.-TL
f) İhale tarihi ve saati
: 16/10/2014 Perşembe Günü Saat: 14.00
B - a) Dosya No
: 2014/62
b) Niteliği, türü ve miktarı
: YAKICI SİSTEMİ İÇİN ATEŞLEME TRAFOSU
VE FOTOSEL ALIMI (40, 40 adet)
c) Teslim yeri
: EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme
Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ
d) Teslim tarihi
: Teslim Süresi en geç 120 (yüzyirmi) gündür.
e) Şartname bedeli
: 100,00.-TL
f) İhale tarihi ve saati
: 16/10/2014 Perşembe Günü Saat: 14.00
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme
Müdürlüğü/AFŞİN
b) Şartname bedelinin yatırılacak yer : Ziraat Bankası Afşin Şubesi
Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40
Vakıfbank Afşin Şubesi
Hesap No : TR870001500158007287757271
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.
5 - İhale tüm isteklilere açıktır.
6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde
görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler ihale günü saat 14:00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son
fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları
doğrultusunda yapılacaktır.
Duyurulur.
8666/1-1
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ATROSKOPİK GÖRÜNTÜLEME SETİ SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesinden:
MADDE 1 - İŞ SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1.1. İŞ SAHİBİ İDARENİN
A) ADI
: TÜRK KIZILAYI ÖZEL TİCARET BORSASI HASTANESİ
B) ADRESİ
: Şükran Mah. Taşkapu Medrese Cad. No: 7 Meram/KONYA
C) TELEFON NUMARASI : 0 332 351 41 00
D) FAKS NUMARASI
E) İLGİLİ PERSONELİN

: 0 332 351 97 02

ADI SOYADI
: Emine TAŞPINAR
İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan ilgili personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edilebilir.
MADDE 2 - İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER
İHALE KONUSU İŞİN
A) ADI

: Kızılay Derneği Özel Ticaret Borsası Hastanesi'ne cihaz alımı

SIRA NO

MALZEME ADI

MİKTAR

1-

Atroskopik Görüntüleme Seti

1 Adet

B) YAPILACAĞI YER

: Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesi

MADDE 3 - İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER
3.1. Tarih ve Saat
: 09.10.2014 / 10:00
3.2. İhale Dokümanı Kızılay Derneği Özel Ticaret Borsası Hastanemizden dosya bedeli
olan 50,00 TL ödenerek temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını almaları
zorunludur.
3.3. Derneğimiz 4734 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

—— •• ——

8684/1-1

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
N.V. Turkse Perenco Şti., Diyarbakır ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu
ARİ/NTP/880 hak sıra no.lu işletme ruhsatında yer alan Kayaköy-07 kuyusunun yeri ve yolu,
boru hatları ve tesislere ulaşım yolu ve Kay-Hd. Stn. yeri ile enerji nakil hattı için gerekli olan
ancak, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması
mümkün olmayan Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Alçık Köyündeki 157 no.lu parselin 401,44 m2’lik,
158 no.lu parselin 1.900,51 m2’lik, 159 no.lu parselin 4203,86 m2’lik, 160 no.lu parselin 327,95
m2’lik, 172 no.lu parselin 13.990,17 m2’lik, 173 no.lu parselin 750 m2’lik, 305 no.lu parselin
34.229,29 m2’lik kısmı olmak üzere toplam 55.803,22 m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol
Kanunu’nun 10/2’inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 12.06.2014 ve bunu
tamamlayan 15.08.2014 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.
8708/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 16

28 Eylül 2014 – Sayı : 29133

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları
gerekmektedir.
A - DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI
* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten
dilekçelerine özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi,
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri
gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
Başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
B - YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:
* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurmak istedikleri birim ve
anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerinin onaylı fotokopisini, 2
adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını
içeren 4 (dört) takım dosya ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına şahsen veya posta yoluyla
başvurmaları,
* Yardımcı doçent adaylarının 2547 sayılı kanunun 23. maddesinin b/2 fıkrası ile Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin 6. maddesine göre yabancı dil sınavlarına
girmeleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylandığına dair belge eklemeleri, Adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının eğitim-öğretim
faaliyetlerini yönetimlerinde biten ve devam eden doktora çalışmalarının listesini içeren birer
CD'yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
* Yapılan müracaatlarda belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli dosyalar ve postadaki
gecikmelerden dolayı süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
* Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün
içerisinde yapılacaktır.
Yabancı dil sınavları daha sonra www.igdir.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
Unvan

Der.

Adet

Doç.

2

1

3

1

3

1

3

1

3

1

4

1

Yrd.
Doç
Yrd.
Doç
Yrd.
Doç.
Yrd.
Doç
Yrd.
Doç.
Yrd.
Doç.
Yrd.
Doç.
Yrd.
Doç.

1

1

1

1

3

1

Birimi
Mühendislik
Fakültesi
Turizm
Fakültesi
Fen Edebiyat
Fak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi

Bölümü
İnşaat
Mühendisliği
Turizm
Rehberliği

Mühendislik
Fakültesi

ElektrikElektronik

İlahiyat
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Iğdır Sağlık
Hizmetleri
MYO

Temel İslam
Bilimleri
Gıda
Mühendisliği

Matematik
Türk Dili ve
Edebiyat
İnşaat
Mühendisliği

Sağlık Bakım
Hizmetleri

Anabilim
Dalı
Geoteknik

Uygulamalı
Matematik
Türk Dili ve
Edebiyat
Geoteknik
Elek. Man. Al.
ve Mikrodalga

Tek.
Kelam
Gıda
Bilimleri

Açıklamalar
İnşaat Mühendisliği
Alanında Doçent olmak.
Alanında Doktora
yapmış olmak.
Alanında Doktora
yapmış olmak.
Alanında Doktora
yapmış olmak.
Alanında Doktora
yapmış olmak.
Alanında Doktora
yapmış olmak.
Alanında Doktora
yapmış olmak.
Biyokimya Alanında
Doktora yapmış olmak.
Psikiyatri Hemşireliği
Alanında Doktora
yapmış olmak.
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İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi 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 : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8679/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARARI
Dosya No. 10.03.34
Toplantı Tarihi ve No : 07.08.2014/160
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 07.08.2014/3543
BURSA
Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Ergili köyündeki Daskyleion Antik Kenti ve Manyas ilçesi
Yeniköy ile Eşenköyü de kapsayan yakın çevresiyle ilgili öneri ve taleplere ilişkin alınan
Kurulumuzun 27.09.2013/2362 sayılı kararı gereğince iletilen DSİ 25. Bölge Müdürlüğünün
02.12.2013 gün ve 364277 sayılı yazısı ile Prof. Dr. Kaan İren’in 11.11.2013 günlü başvurusu,
Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 13.09.2013 gün ve 4206 sayılı yazısı ve
Müdürlüğün 31.07.2014 gün ve 3948 sayılı raporu okundu ekleri ve ilgili dosyası incelendi, Kazı
Başkanı Prof. Dr. Kaan İren’in de katılımıyla anılan karar gereğince alan Kurulumuz tarafından
yerinde incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Ergili köyündeki Daskyleion Antik Kenti ve Manyas ilçesi,
Yeniköy ile Eşenköyü de kapsayan yakın çevresinde
1-a) Daskyleion antik kentinin akropolünü oluşturan Hisartepe 1., 2. ve 3. derece
Arkeolojik Sit alanının,
b) Eşenköy ve Koru tümülüsleri ve nekropolü 1.ve 3. derece Arkeolojik Sit alanının,
c) Yeniköy tümülüsleri ve nekropolü 1.ve 3. derece Arkeolojik Sit alanının,
d) Hacıhasan (Kocaresül) tümülüsü 1.derece Arkeolojik Sit alanının,
e) Aksakal (Kocahöyük) tümülüsü 1. ve 3.derece Arkeolojik Sit alanının,
f) Kargılıhöyük (Arabacıoğlu) tümülüsü 1.derece Arkeolojik Sit alanının,
g) Kösemtuğ (Mehmethöyük) tümülüsü 1.derece Arkeolojik Sit alanının önceden alınan
kararlarla tescil edilmiş olduğu;
2-a) Kurulumuzun 16.11.1992/2814 sayılı kararıyla 3.derece Arkeolojik sit olarak
belirlenmesine karşın, Kurulumuzun 04.04.1993/3117 sayılı kararıyla, K.T.V.K.Y.K.’nun
09.02.1993/299 sayılı kararındaki, bu alanın 1. derece Arkeolojik sit olarak belirlenmesinin uygun
olacağı yönündeki tavsiyesi dikkate alınarak bölgede bilimsel çalışmalarda bulunan
Prof.Dr.Tomris Bakır’dan ayrıntılı bilgi istenerek, gerekli bilgilerin kurulumuza gelmesinden
sonra konunun açıklığa kavuşturulmasına karar verilen, Prof.Dr. Tomris Bakır’ın bu alanın
1.derece Arkeolojik Sit olarak kabul edilmesinin uygun ve zorunlu olduğu yönünde görüş
iletmesine karşın ayrıntılı bir inceleme raporunun iletileceğinin belirtilmesi nedeniyle işlem tesis
edilmediği anlaşılan Doğu Nekropolünün;
b) Kurulumuzun 04.04.1993/3117 sayılı kararında zikredilmemiş olmasına karşın karar
eki sit paftasında işaretlenmiş olan, Doğu nekropolü içerisindeki Antik Yerleşimin;
c) Kurulumuzun 04.04.1993/3117 sayılı kararında zikredilmemiş olmasına karşın karar
eki sit paftasında işaretlenmiş olan Yeniköy yakınlarındaki Antik Taş ocağının, önceki yıllarda
belirlenmesine karşın bunların tesciline yönelik işlemlerin belirsiz kaldığı ve belirsizliğin
giderilmesi gerektiği;
3-a) Prof.Dr. Tomris Bakır tarafından Akyarlar mevkiinde bir Höyük saptandığı;
b) Prof.Dr. Kaan İren tarafından Ergili köyü 197, 362, 363, 364, 653, 654 ve 655 parseller
ile çevresindeki 570, 576, 191, 192, 199, 325, 327, 356, 357, 360, 361, 629, 630, 645, 646, 649,
650, 656, 659, 2470 ve 2471 parsellerde, Daskyleion ile ilişkili küçük yerleşimler belirlendiği;
c) D.S.İ. çalışmaları sırasında, Güney Nekropolü olarak adlandırılan Hisartepenin
güneyindeki bölümde, aralarında önem arz eden ve yayınlara konu olan Manes Stelinin de
bulunduğu stellerin ortaya çıktığı,
d) Müze Müdürlüğü uzmanlarınca, yine D.S.İ. çalışmaları sırasında Aksakal Beldesindeki
40 parselde pişmiş toprak lahit ortaya çıkartıldığı,
e) Eşen köyü ve Yeniköy’ün kuzeyindeki tepelerin kuzey eteklerinde Koruiçi
tümülüsünün bulunduğu, bu kısımda muhtemelen çok sayıda tümülüsün tarımsal faaliyet
nedeniyle düzleştiği ve tespit edilmez hale geldiği,
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f) Hisartepenin doğusu ile Ergili Köyünün kuzeyinde kalan bölgenin antik Kentin aşağı
şehir bölümü olduğu, bu bölümde ayrıca geç dönem nekropollerinin de yer aldığı,
g) Ergili köyü içinde metruk bir bina altında tümülüs bulunduğu,
h) Yeniköy’ün kuzeyinde ikinci bir Antik Taş Ocağının tespit edildiği ve bunların koruma
altına alınması gerektiği;
4) Kurulumuzun 27.09.2013/2362 sayılı kararında belirtilen süre içersinde sadece DSİ 25.
Bölge Müdürlüğünün görüşünün iletildiği ve sit sınırlarının genişletilmesiyle ilgili herhangi bir
görüş içermediği de dikkate alınarak;
Tescil edilmiş veya belirlenmiş olan tüm bu alanların, kesinlikle ve doğrudan Daskyleion
Antik Kentiyle ilişkili olduğu ve kentin geniş bir bölgeye yayılan öğeleri olduğunun anlaşıldığı,
bu aşamada akropolde bilimsel kazı çalışmaları yürütülmesine karşın, özellikle tescilli tümülüsler
ile tescil kaydı bulunmayan tümülüs ve nekropollerin kaçak kazı tehlikesiyle karşı karşıya olduğu,
tarımsal faaliyetler nedeniyle de risk altında olduğu, bugüne kadar bunlara yönelik olarak yapılan
çalışmaların, tahribatın ardından yapılan kurtarma kazıları şeklinde gerçekleştirilmesine karşın, bu
yöntemle devam edilmesinin bilimsel ve koruma açısından uygun olmadığı, söz konusu
Tümülüslerin tahrip edilmeden önce Kazı Başkanı tarafından bilimsel yöntemlerle kazılarak
incelenmesi ve bunlardan elde edilen verilerin bütüncül yaklaşımlarla karşılaştırmalı olarak
değerlendirilmesi gerektiği;
Günümüzdeki sit sınırlarının sadece Daskyleion’un akropolü ile çevresindeki Daskyleion
ile ilişkili Tümülüsleri kapsadığı, bu haliyle arkeolojik potansiyelin tamamının korunmadığı gibi
bilimsel ve sit açısından da parçacıl bir görünüm oluşturduğu, alandaki arkeolojik potansiyelin
tamamının bütüncül bir yaklaşımla koruma altına alınmasının koruma felsefesi açısından yerinde
olacağı,
Ancak, Kazı Başkanı tarafından önerilen sit alanı sınırları içerisinde bazı alanların
birbiriyle fiziksel sit bağlantısının oluşturulmasına yönelik olarak bu aşamada yeterli bilimsel veri
iletilmediği;
Bu nedenle, nedenle fiziksel bağlantının kurulabildiği alanların bir bütün halinde 1/25.000
ölçekli paftada sınırları belirlendiği şekilde, 2863 sayılı Kanun gereğince ve KTVKYK’nun
05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı dikkate alınarak 1.derece Arkeolojik Sit olarak tescil
edilmesine,
Belirlenen bu alan dışında kalan, önceden tescil edilen sit alanlarının mevcut sınırları
korunarak tescil kayıtlarının devamına;
Tüm bu sit alanlarının Sit sınırlarının kadastral haritalara aplike edilerek Kurulumuza
iletilmesine;
Kazı Başkanı tarafından sit olarak belirlenmesi önerilen tüm alanda, Kazı Başkanı
tarafından kapsamlı bir yüzey araştırması gerçekleştirilerek sonuçlarının, önerilerle birlikte
Kurulumuza iletilmesi halinde, bu alanların da sit alanına dahil edilmesi hususunun
değerlendirilebileceğine;
Belirlenen sit alanı içerisindeki Tümülüslerde KTVKYK’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke
Kararı açısından tarımsal faaliyette bulunulamayacağı hususu dikkate alınarak, öncelikle bunların
tespitine ve tarımsal faaliyetin yasaklanacağı alanların belirlenmesine yönelik olarak Kazı
Başkanı tarafından yapılacak kapsamlı araştırma kapsamında sonuç ve önerilerinin Kurulumuza
iletilmesine;
Belirlenen bu sit alanları içerisinde, DSİ tarafından yürütülen herhangi bir uygulama varsa
durdurularak, Kurulumuzdan izin alınmaksızın devam edilmemesi ve proje safhasındaki
uygulamaların Kurulumuzun görüşüne sunulması hususlarının DSİ’ye hatırlatılmasına;
DSİ tarafından 1.derece Arkeolojik Sit alanında gerçekleştirilmek istenen S1-K1 sulama
hattının, zemin altında yapılacak uygulamalar yönünden arkeolojik verilere zarar verebileceği
Kazı Başkanı tarafından iletilen görüşten anlaşıldığından uygun olmadığına, zemin altına
girilmeden, yüzeyden bir alternatif geliştirilerek, Kazı Başkanın görüşüyle birlikte iletilmesi
halinde konunun değerlendirilebileceğine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARARI
16.01.1
Toplantı Tarihi ve No : 05.08.2014/158
Karar Tarihi ve No

: 05.08.2014/3521

Toplantı Yeri
BURSA

Bursa ili, Gemlik ilçesi, Osmaniye mahallesinde, III. Derece Arkeolojik Sit alanındaki
özel mülkiyete ait 720 ada- 1 ve 721 ada-38 parsellerde Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları
denetiminde gerçekleştirilen sondaj kazısı çalışmasının sonuçları, kazı çukurlarının kapatılması ve
mevcut 3.derece Arkeolojik sit alanının bir kısmının sit derecesinin 1.derece Arkeolojik Sit olarak
değiştirilmesi önerisinin değerlendirilmesine ilişkin Bursa Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünün 05.05.2014 gün ve 1495, 1552 ve 1550 sayılı yazıları, ilgililerinin 16.04.2014
günlü başvurusu ve Müdürlüğün 04.08.2014 gün ve 3963 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili
dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;
Bursa ili, Gemlik ilçesi, Osmaniye mahallesinde, III. Derece Arkeolojik Sit alanındaki
özel mülkiyete ait 720 ada-1 ve 721 ada-38 parsellerde Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları
denetiminde gerçekleştirilen sondaj kazısı çalışmasının sonucunda Hellenistik ve Roma
dönemlerine ait ve önem arz eden kalıntı ve buluntulara rastlanılması nedeniyle yapılanmaya
gidilmesinin uygun olmayacağına, kalıntıların zarar görmemesi ve can-mal güvenliği açılarından
kazı çukurlarının geçici olarak tekniğine uygun şekilde Müze Müdürlüğü denetiminde
kapatılabileceğine;
Müze Müdürlüğünce, arkeolojik potansiyel nedeniyle 1.derece Arkeolojik site
dönüştürülmesi önerilen 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 723, 724, 731, 732, 733 ve
799 adalardaki mevcut ve ruhsatlı yapılanmalar dikkate alınarak, kararımız eki paftada
belirlendiği şekilde yapılaşmış durumdaki kısımların 2.derece, yapılaşma bulunmayan kısmının
1.derece olarak, arkeolojik sit derecesinin değiştirilmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARARI
Toplantı Tarihi ve No : 06.08.2014/159
Karar Tarihi ve No

: 06.08.2014/3533

Toplantı Yeri
BURSA

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Çaybaşı köyünde Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları
tarafından gerçekleştirilen tespit çalışmasının sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin Bursa
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 03.07.2014 gün ve 2166 sayılı yazısı ve Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 15.07.2014 gün ve 138653 sayılı yazısı ile
Müdürlüğün 31.07.2014 gün ve 3949 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi
yapılan görüşmeler sonucunda;
Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Çaybaşı köyünde Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları
tarafından gerçekleştirilen tespit çalışmasının sonucunda 2863 sayılı Kanun kapsamındaki kalıntı
ve buluntulara rastlanılan 107 ada- 12, 14, 15 ve 16 parselleri kapsayan ve yerleşim yeri ile
nekropol olduğu düşünülen alanın K.T.V.K.Y.K.’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı dikkate
alınarak önerildiği şekilde 3.derece Arkeolojik Sit olarak tesciline;
Alanda yapılan kaçak kazılarla ilgili olarak başlatıldığı anlaşılan yasal soruşturmanın
sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine, kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü
denetiminde tekniğine uygun olarak kapatılabileceğine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
46.06.65
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 24.07.2014-109
KARAR TARİHİ VE NO

: 24.07.2014-4016

TOPLANTI YERİ
ADANA

Kahramanmaraş ili, Türkoğlu ilçesi, Çobantepe Mahallesi, 59 ve 358 parsellerde
Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Tepeüstü yerleşiminin tesciline
ilişkin, Kahramanmaraş Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 29.04.2014 gün ve 1547
sayılı yazısı ve eki Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 25.04.2014 günlü
rapor, Kahramanmaraş Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 03.07.2014 gün ve 2309 sayılı
yazısı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Çobantepe Mahallesi, 59 ve 358 parsellerde
Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Tepeüstü yerleşiminin 2863 sayılı
yasanın 6. maddesi gereği kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit
Alanı olarak tesciline, söz konusu alana ilişkin Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanlarınca
önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırları ile alana yönelik kararımız eki
Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygun olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 27.08.2014-100
Karar Tarihi ve No

: 27.08.2014-1637

Dosya No

: 58.00.537

Toplantı Yeri
SİVAS

Sivas İli, Merkez, Karamehmetoğlu (Karamehmet) Köyü, Hüyüklü Mevkii'nde, sit alanı
dışında bulunan, tapunun İ37bl2b pafta, 137 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmaz
üzerinde tespit edilen Kızılyar Tümülüsü'nün tescil hususunun değerlendirilmesi istemini içeren
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 09.07.2014 tarihli ve 1958 sayılı inceleme
raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;
Sivas İli, Merkez, Karamehmetoğlu (Karamehmet) Köyü, Hüyüklü Mevkii’nde bulunan,
tapunun İ37b12b pafta, 137 parselinde kayıtlı taşınmazlarda yer alan Kızılyar Tümülüsü’nün
2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit
alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli
haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı
ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar
planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında
hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt
yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma
kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik
tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde
seracılığa devam edilebileceğine, toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle
yasaklanmasına,

ağaçlandırmaya

gidilmemesine,

yalnızca

mevcut

ağaçlardan

ürün

alınabileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb.
ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak
koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
39.00.320
Toplantı Tarihi-No

: 09.09.2014-111

Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No

: 09.09.2014-1902

EDİRNE

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Çukurpınar Köyü, sit alanı dışında kalan, maliye hazine
mülkiyetinde bulunan, 101 ada, 93 parselde yer alan Çukurpınar Tümülüsü Müdürlüğümüz
uzmanları tarafından hazırlanan rapor okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Çukurpınar Köyü, sit alanı dışında kalan, maliye hazine
mülkiyetinde bulunan, 101 ada, 93 parselde yer alan Çukurpınar Tümülüsünün 2863 sayılı yasa
kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 1/25000 ölçekli harita belirtilen koordinatlı sınırları
itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,
* Taşınmazda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun
05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin
geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullan olarak belirlenmesine,
* 1/25000 ölçekli harita belirtilen koordinatlı sınırları itibariyle 1. derece arkeolojik sit
alanında madencilik faaliyeti ile her türlü inşai ve fiziki müdahale gerektiren faaliyetlerin
yapılamayacağına karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
39.04.181
Toplantı Tarihi-No

: 09.09.2014-111

Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No

: 09.09.2014-1905

EDİRNE

Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Emirali Köyü, Tepealtı Mevkii, sit alanı dışında kalan,
tapulama harici alanda Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından tespit edilen Tepealtı Tümülüsünün
tescil edilmesi ve kaçak kazı sonucu oluşan kaçak kazı çukurlarının kapatılması istemine ilişkin
Kırklareli Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğünün 05.08.2014 tarih ve 8571623158339193/168/1663 sayılı, 05.08.2014 tarih ve 85716231-58339193/168/1663 sayılı yazıları ile
raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Emirali Köyü, Tepealtı Mevkii, sit alanı dışında kalan,
tapulama harici alanda tespit edilen Tepealtı Tümülüsünün 2863 sayılı yasa kapsamına giren
özellikler taşıması nedeniyle 1/25000 ölçekli harita belirtilen koordinatlı sınırları itibariyle 1.
derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,
* Taşınmazda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun
05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin
geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine,
* Tepealtı Tümülüsünde kaçak kazı yapanlar hakkında 2863 Müze Müdürlüğü tarafından
yasal soruşturma açıldığından tekrar yasal soruşturma açılmasına gerek olmadığına, Kaçak kazı
çukurlarının can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğundan Müze Müdürlüğü
denetiminde kapatılmasının uygun olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR
Toplantı No. ve Tarihi

: 89 - 18.09.2014

Karar No. ve Tarihi

: 1234 - 18.09.2014

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri ili, Pınarbaşı İlçesi, Hilmiye Köyünde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait, tapuda
101 ada 109-150 parseller ve 114 ada 46 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait tapuda 101 ada 60142-143 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan mülga Kayseri Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.03.2002 gün ve 2995 sayılı kararıyla belirlenen Roma
Yolu Köprüsü ve Mil Taşına ilişkin I. derece arkeolojik sit alanı sınırının kararımız eki 1/25000
ve 1/5000 ölçekli haritaya aktarılan şekliyle uygun olduğuna; söz konusu alanda Koruma Yüksek
Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda I. derece arkeolojik sit
alanlarına yönelik geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar
verildi.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
— Danıştay Üyeliğine, Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hasan ŞAHİN’in
Seçilmesine Dair Karar (No: 2014/38)
YÖNETMELİKLER
— Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi
— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi
— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi
— Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
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39

DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

