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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINA GİREN SUÇLARIN

FAİLLERİNİN YAKALANMASINA YARDIMCI OLANLARA

VERİLECEK ÖDÜL HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mü-

cadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasında etkinliği artırmak için, iş-

lenişine iştirak etmemiş olmak koşuluyla 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suç faillerinin

yakalanmasına yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere verilecek para

ödülünün miktar, usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3713 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen ibarelerden;

a) Ödül Komisyonu: İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Emniyet

Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının belirleyeceği üyelerden oluşan komis-

yonu,

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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b) Yardımcı olan: 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suç faillerinin yakalanabilmesine

yardımcı olanları veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödül Verilmesinde Esas Alınacak İlkeler

Ödül verilme şartları

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğe göre para ödülü verilebilmesi için;

a) Aydınlatılmasına yardımcı olunan suçun, 3713 sayılı Kanun kapsamında bulunması,

b) Verilen bilginin, suçun aydınlatılması veya failin belirlenmesine yardımcı olacak ni-

teliği haiz olması,

c) Ödüllendirilecek kişinin; suçun işlenişine iştirak etmemiş olması, geçici köy koru-

cuları hariç kolluk, askeri personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli olmaması,

gerekir.

(2) Ödüllendirme, Ödül Komisyonu tarafından tespit ve ilan edilen ve 3713 sayılı Ka-

nun kapsamına giren suç ve failler hakkında yapılır.

(3) Suçun aydınlatılmasına yönelik bilgilerin ödüllendirmede değerlendirilebilmesi için,

daha önce terörle mücadelede görev alan istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görev-

lendirilmiş diğer personel tarafından temin edilmemiş olması gerekir.

(4) Ödüllendirme için, ödüllendirilecek kişinin talebi şarttır. Bu talepler, yardımcı olanın

başvurusunu alan kurumlarca tutanağa bağlandıktan sonra il emniyet müdürlüklerine gönderilir.

(5) Ödüllendirilecek kişinin Türk vatandaşı olması şartı aranmaz.

Ödülün miktarı

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre verilecek

ödülün miktarı; sağlanacak bilgi, aydınlatılacak suç veya ihbar edilecek fail dikkate alınarak

Ödül Komisyonu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ancak bu miktar 200 bin Türk lirasını ge-

çemez. Suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya aydınlatılacak suçun top-

lumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre ve-

rilecek ödülün miktarı, Ödül Komisyonunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile 20 katına

kadar artırılabilir. Bu fıkradaki parasal sınır, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl

için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri

uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır ve bu hesapla-

mada bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(2) Bir şahıs, bu Yönetmelik kapsamında birden fazla suçun aydınlanmasına veya birden

fazla failin yakalanmasına yardımcı olursa, ödül miktarı aydınlatılmasına yardımcı olduğu her

suç ve fail için ayrı ayrı belirlenebilir.
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Ödeme zamanı ve şekli

MADDE 6 – (1) Ödeme zamanı ve şekli Ödül Komisyonu kararında gösterilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödül Komisyonu

Ödül Komisyonu

MADDE 7 – (1) Ödül Komisyonu, emniyet işlerinden sorumlu İçişleri Bakanlığı Müs-

teşar Yardımcısının başkanlığında; Emniyet Genel Müdürünün belirleyeceği üç üye, Jandarma

Genel Komutanının belirleyeceği üç üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Ödül Ko-

misyonu, İçişleri Bakanının onayıyla teşekkül eder. Üyelerin belirlenmesinde üst düzey yönetici

olması ile terörle mücadele birimlerinde görev alması göz önünde bulundurulur.

(2) Ödül Komisyonu, başkanın belirleyeceği gün ve yerde üye tam sayısının salt ço-

ğunluğu ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlar İçişleri Bakanının onayı

ile yürürlüğe girer.

(3) Ödül Komisyonu il emniyet müdürlüklerinden gelen dosyalarla ilgili olarak, 3713

sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca ödüllendirileceklere karar verir.

(4) Ödül Komisyonunun sekretarya görevi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yerine

getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ödenek

MADDE 8 – (1) Ödüllendirmeye ilişkin giderler İçişleri Bakanlığının bütçesine konu-

lacak ödenekten karşılanır. Hak sahibine yapılacak ödemeler Ödül Komisyonu kararında be-

lirtilen il valilikleri tarafından gerçekleştirilir.

Kimliklerin ve bilgilerin gizliliği

MADDE 9 – (1) 3713 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükmü saklı kalmak üzere,

ödül verilen kişilerin kimlikleri hiçbir şekilde açıklanamaz.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve buna ilişkin iş ve işlemler ile bunların

denetimleri vesilesiyle edinilen bilgiler gizlidir. Bu gizliliğe riayet etmeyenler hakkında genel

hükümlere göre cezai işlem uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gümüşhane Üniversitesine bağlı Enstitülerde

yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gümüşhane Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürü-

tülen yüksek lisans ve doktora programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma

ve uygulama faaliyetlerine yönelik lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday değerlendirme jürisi: Her akademik yarıyıl öncesi ilgili programlara kabul edi-

lecek öğrencilerin giriş sınavını yapmak ve adaylar arasındaki bilimsel sıralamayı belirlemek

üzere ilgili anabilim dalı kurulunun önerisini dikkate alarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından

kurulan; ilgili anabilim dalının, yoksa yakın anabilim dallarının öğretim üyeleri arasından her

anabilim dalı veya program için en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesi ve/veya gerektiğinde

doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlisinden oluşan komisyonu,

b) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

c) Akademik yıl: Güz yarıyılı ders kayıtları ile başlayan, izleyen akademik yılın güz

yarıyılı ders kayıtları başlangıç tarihinde sona eren dönemi,

ç) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

d) Alan içi-dışı: Öğrencinin mezun olduğu lisans veya yüksek lisans programı alan içini,

bunların dışında kalan bütün programlar alan dışını,

e) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
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f) Azami öğrenim süresi: Bir yıl süreli bilimsel hazırlık sınıfı hariç yüksek lisans öğre-

niminde 3 yıl, doktora öğreniminde ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yıl, li-

sans derecesi ile kabul edilenler için 9 yıllık süreyi,

g) Bilim dalı: 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Ka-

nununun 3 üncü maddesi uyarınca YÖK’ün olumlu görüşü alınarak Senato tarafından belirlenen

ve Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik sınavı açılmasına karar verilen dalları,

ğ) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, dönem projesi, yüksek lisans tezi ve

doktora tezi gibi tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyeleri ile

gerektiğinde doktor unvanına sahip öğretim görevlilerini,

h) Doğrudan doktora programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış

yüksek lisans programı ile doktora programlarının kesintisiz olarak birleştirildiği lisansüstü

programı,

ı) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen

bilimsel bir konuyu, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunan çalışmayı,

i) Enstitü: Gümüşhane Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan ilgili Ens-

titüyü,

j) Enstitü anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde

tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

k) Enstitü anabilim dalı başkanı: İlgili anabilim dalı başkanını,

l) Enstitü anabilim dalı kurulu: Anabilim dalının bilim dalı başkanlarından oluşan ku-

rulu; anabilim dalının, yalnız bir bilim dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyele-

rinden ve doktor unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

m) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve

Enstitüde öğretim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

n) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcı-

ları ve enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl

süreyle seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

o) Giriş sınavı: Öğrencinin başvuru bilgilerinin ve başvurduğu program için gerekli

bilgi altyapısına sahip olup olmadığının incelendiği değerlendirme sınavını,

ö) GMAT: Graduate Management Admission Test sınavını,
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p) GRE: Graduate Record Examinations sınavını,

r) İkinci danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci

danışmanı,

s) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir

dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması veya labo-

ratuvar saatinin yarısının toplamını,

ş) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,

t) Seçmeli ders: Eğitim-öğretim programında yer alan ve önerilen belirli dersler veya

ders grupları arasından seçilebilecek dersleri,

u) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları bilimsel içerikli

bir konunun öğrenci tarafından sözlü sunumu yapılarak uygulanan bir dersi,

ü) Senato: Gümüşhane Üniversitesi Senatosunu,

v) Tez: Yüksek lisans ve doktora tezini,

y) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-

malarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere

en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

z) Uzmanlık alan dersi: Lisansüstü öğrencilerine; danışmanları tarafından bilimsel etik

ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazan-

dırılması ile tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygula-

nacak olan dersi,

aa) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,

bb) Yarıyıl: Hafta sonu ve yarıyıl sınav günleri hariç on dört haftayı kapsayan, başlangıç

ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Senato tarafından belirlenen güz ve bahar dönemlerindeki

eğitim ve öğretim sürelerini,

cc) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

çç) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

dd) Zorunlu ders: Eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin alıp başarması

gereken dersleri

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar ile İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim, aşağıda tanımlanan yüksek lisans ve doktora dü-

zeylerinde yapılır:

a) Yüksek lisans programı: En az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans

diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim,

bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsar. Yüksek lisans programları tezli veya tezsiz

olabilir. Tezli yüksek lisans programları sadece birinci öğretim, tezsiz yüksek lisans programları

ise birinci veya ikinci öğretim şeklinde açılabilir. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans program-

ları Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış ve mesai saatleri dışında yapılan,

katkı payı Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen öğretim prog-

ramlarıdır.

b) Doktora programı: Yüksek lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, yeterlik sınavı

ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve

derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve özgün sonuçlara ulaşmak için gerekli

adımları belirleme yeteneği ve becerisi kazandırmayı amaçlar.

c) Doğrudan doktora programı: Lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, yeterlik sı-

navı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve özgün sonuçlara ulaşmak

için gerekli adımları belirleme yeteneği ve becerisi kazandırmayı amaçlar.

ç) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda

bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faali-

yetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü öğretim programıdır. Lisansüstü uzaktan öğretim prog-

ramı, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür. Uzaktan öğretim,

tezli veya tezsiz yüksek lisans programı biçiminde yürütülür. Uzaktan öğretim ile ilgili diğer

esaslar Senato tarafından belirlenir.

Öğretim programlarının açılması

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teş-

kilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtildiği çerçevede Senatonun önerisi ve

YÖK kararı ile açılır.

(2) Lisansüstü programlar, yurtiçi ve yurtdışı ortak lisansüstü programlar şeklinde de

düzenlenebilir. Bu programların Senato tarafından hazırlanan uygulama usul ve esasları, Yük-

seköğretim Kuruluna sunulur.
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Lisansüstü programların yürütülmesi

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca yürütülür.

Lisansüstü programların düzenli yürütülmesi ve öğretim kalitesinin sürekli iyileştirilmesi Ens-

titü Anabilim Dalı Başkanlığı sorumluluğundadır.

(2) Öğrenci, sorunları için Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığına başvurur. Karar Enstitü

Yönetim Kurulunca verilir. Enstitü Yönetim Kurulu kararına itirazlar, Üniversite Yönetim Ku-

rulunda sonuçlandırılır.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Lisansüstü öğretim dili Türkçedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde Enstitü

Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir. Türkçe dışındaki

dilde verilecek dersler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlara Öğrenci Kabulü

Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi

MADDE 9 – (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü eğitim programlarına öğrenci alınıp

alınmayacağı ve kontenjan tespiti Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim

Kurulunun Kararı ve Senatonun onayı ile yapılır.

(2) Kontenjan belirlenmesi ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara başvuru esasları

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara başvuru ve kabul koşulları Senato tarafından

belirlenir.

(2) Başvuruda kullanılan tüm belgeler için geçerlilik süresi Senato tarafından belirle-

nir.

İlan

MADDE 11 – (1) Öğrenci alınacak yüksek lisans ve doktora programları, son başvuru

tarihi, yapılacak ise giriş sınavı tarihi, program kontenjanları, başvuru ve kayıt sırasında iste-

nilecek belgeler, her yarıyıl için ilgili Enstitü internet sitesinde ilan edilerek duyurulur.

Programlara başvuru

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programa giriş sınavı için başvuru, lisansüstü öğrenci ka-

bul ilanında belirtilen usul ve şartlara uygun olarak son başvuru tarihine kadar ilgili Enstitü

Müdürlüğüne yapılır.
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Değerlendirme

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara yapılan başvuruların değerlendirmesinde

dikkate alınacak kriterler ve bu değerlendirmelerin nasıl yapılacağı ile ilgili esaslar Senato ta-

rafından belirlenir.

Kayıt işlemleri

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programları kazanan ve mezuniyetini belgeleyen adaylar,

akademik takvimde belirtilen süre içinde istenilen belgelerle ilgili Enstitüye başvurarak kesin

kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Belirlenen tarihlerde kayıt için şahsen veya resmi olarak

yetkilendirdiği kişi aracılığıyla başvurmayan, istenilen belgeleri eksik olan veya Enstitü Yö-

netim Kurulunca mazereti kabul edilmeyen adaylar kayıt haklarını kaybederler.

(2) Lisansüstü programları kazanan adayların kayıt yapabileceği program sayısı Senato

tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programları kazanan adaylara uygulanacak Bilimsel Ha-

zırlık Programı ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini

artırmak isteyenler Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile

lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar

öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrenci kabul koşulları ile ilgili diğer esaslar Se-

nato tarafından belirlenir.

Misafir öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrencisi olup belirli

bir konuda bilgisini artırmak isteyenler Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim

Kurulu kararı ile misafir öğrenci olarak kabul edilebilirler. Misafir öğrenci kabul koşulları ile

ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü

programda hazırlık sınıfları hariç en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler lisans-

üstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Yatay geçiş ile ilgili diğer esaslar Se-

nato tarafından belirlenir.
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Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 19 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabul şartları

ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Derslerin açılması ve ders görevlendirilmeleri

MADDE 20 – (1) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi

öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili Enstitü Anabilim dalı kurulunun önerisi ile Enstitü

Kurulu tarafından belirlenir. Bu karardan sonra oluşabilecek değişiklikler Anabilim dalı kuru-

lunun gerekçeli kararı ve Enstitü Kurulu onayı ile sonuçlandırılır.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Bu dersler, zorunlu

hallerde Anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Kurulunun uygun görüşü ile dok-

toralı öğretim görevlileri tarafından da verilebilir.

(3) Ders açılması ve görevlendirilmeleri ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belir-

lenir.

Danışmanlık işlemleri

MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü Anabilim Dalı Kurulunun

önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile her öğrenci için ders seçiminde ve dönem pro-

jesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi veya ihtiyaç duyulması

halinde doktor unvanına sahip öğretim görevlisi en geç birinci yarıyılın sonunda belirlenir.

Enstitü Yönetim Kurulunda danışman atanıncaya kadar ABD Başkanı danışmanlık görevini

yürütür, bu danışmanlık görevi için ABD Başkanına ders ücreti ödenmez ve ders yükünden de

sayılmaz. Lisansüstü öğrencilerin danışmanlık ile ilgili işlemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili

diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Uzmanlık alan dersi ve tez yükü

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin danışmanları tarafından açılan ve tez çalışmasına yö-

nelik olan uzmanlık alan dersleri Anabilim Dalının diğer lisansüstü dersleri ile aynı usulde an-

cak kredisiz olarak açılır.

(2) Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan ders-

leri, ilk danışman tarafından açılır ve ders yükü ilk danışmanın üzerinde tanımlanır.

(3) Uzmanlık alan dersi ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
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Kredi sistemi

MADDE 23 – (1) Kredi sistemi, ulusal kredi sistemi ve Avrupa Kredi Transfer Siste-

mine (AKTS) göre düzenlenir.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl ulusal kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının

toplamıdır.

(3) AKTS’de bir dersin kredisi, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde ye-

dinci ve sekizinci düzeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yet-

kinliklerin kazandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü temsil eder.

(4) AKTS kullanımı ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Derslere kayıt

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, her akademik yarıyıl başında, akademik takvimde belir-

tilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme yapılmadığında geçen süre,

azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) Mazeretleri nedeniyle ders kayıt sürecini kaçıran öğrencilerin mazeretlerinin geçer-

lilikleri ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Ders kayıtları ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ders saydırma

MADDE 25 – (1) Lisansüstü programlarda kayıt yapan öğrencilerin ders saydırma iş-

lemleri ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Sınav ve değerlendirme

MADDE 26 – (1) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları,

derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, öğrencilerin alması gereken ders türleri (zo-

runlu, seçmeli, Türkçe, İngilizce vb.) ve diğer esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Disiplin

MADDE 27 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-

netmeliği hükümlerine tabidir.

İzin ve hakların saklı tutulması

MADDE 28 – (1) Lisansüstü eğitimde verilebilecek izinler ile ilgili esaslar Senato ta-

rafından belirlenir.
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İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 29 – (1) Öğrencinin kaydını sildirme isteğini yazılı olarak beyan etmesi veya

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim ku-

rumundan çıkarma cezası alması durumunda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kaydı silinir

ve ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez.

Tez/proje yazımı ve dili

MADDE 30 – (1) Tez/proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar, Senato tarafından

onaylanan Tez Yazım Kılavuzu ve Proje Yazım Kılavuzunda belirtilir.

(2) Lisansüstü programlarda hazırlanacak olan tez ve proje çalışmalarında kullanılacak

dil Türkçedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile

tez ve proje çalışmaları yabancı dilde yazılabilir. Türkçe dışındaki dilde yazılacak tez ve proje

çalışmaları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Katkı payı ödeme

MADDE 31 – (1) Lisansüstü öğrencilerden alınacak katkı payı ve öğrenim ücreti ile

ilgili hükümler, Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde belirlenir.

(2) Katkı payı ödemeleri ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Mezuniyet için yayın koşulu

MADDE 32 – (1) Lisansüstü öğrencilerin danışmanı ile beraber tez çalışmasından üret-

meleri beklenen yayınların niteliği ve sayısı ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini ka-

zanmasını sağlamaktır.

Ders yükü

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak

koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve

tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Tezli yüksek lisans programı için ders yükü ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından

belirlenir.
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Tezsiz yüksek lisans programına geçiş

MADDE 35 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe verilecek

izin ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programlarının azami süresi 3 yıldır.

(2) Programı azami süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin durumları ile ilgili esas-

lar Senato tarafından belirlenir.

(3) Programı kısa sürede tamamlayacak öğrencilerin durumları ile ilgili esaslar Senato

tarafından belirlenir.

Yüksek lisans tezi ve sonuçlandırılması

MADDE 37 – (1) Senato tarafından belirlenen şartları sağlayan öğrenci, tezi ile ilgili

elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilmiş olan Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde

yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın talebi, Enstitü Anabilim Dalı Başkanının önerisi

ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri

başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. İkinci danış-

manın tez jürisinde bulunması durumunda jüri, beş kişiden oluşur. En fazla bir jüri üyesi yük-

seköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktora unvanına sahip

uzmanlardan seçilebilir.

(3) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama

gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak Enstitü

Müdürlüğüne bildirirler. Mazereti kabul edilen jüri üyesinin yerine uygun bir yedek üye jüriye

katılır.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yedi gün, en

geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(5) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-

münden oluşur. Tez savunma sınavının duyurusunu ilgili Anabilim Dalı yapar. Tez savunmasına

katılım herkese açıktır, ancak öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya

oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca

tez sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla Enstitüye bildirilir.
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(7) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, gerekli dü-

zeltmeleri de tamamladıktan sonra Senatonun belirlediği Tez Yazım Kılavuzuna göre yazılmış

tezini ilgili formlarla birlikte tez savunma sınavından itibaren en geç bir ay içerisinde Tez Tes-

lim Kılavuzunda belirlenen kriterlere göre Enstitüye teslim eder.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen, reddedilen, düzeltme sonrası reddedilen veya

belirtilen süre içerisinde tamamlanmış tezini teslim etmeyen öğrencilerin durumları ile ilgili

esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 38 – (1) Mezuniyetine Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilen öğrenciye

Senato tarafından uygun görülen yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üze-

rinde öğrencinin tamamladığı Enstitü Anabilim Dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu

tarafından onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrencinin mesleki konu-

lardaki bilgisini artırmak ve öğrenilmiş bilgisinin uygulamada nasıl kullanılacağı konusunda

yol göstermektir.

Ders yükü ve süre

MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı 36 krediden az olmamak koşuluyla

en az on iki adet ders, bir seminer ve bir dönem projesinden oluşur.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı için diğer ders yükü durumları ve program süresi ile

ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Danışman atanması

MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarının azami süresi 3 yıldır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarını azami süresi içinde tamamlayamayan öğrenci-

lerin durumları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Dönem projesi ve sonuçlanması

MADDE 42 – (1) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt

yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Projesi reddedilen öğrenci,

Enstitü Anabilim Dalının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışmanını değiştirebilir.
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Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 43 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencinin me-

zuniyetine Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen öğrenciye Senato tarafından uygun görülen tezsiz yüksek

lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı Enstitü

Anabilim Dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçişler ile

ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 44 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda

hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir

yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü

MADDE 45 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğ-

renciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı,

tez önerisi ve tez çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise toplam 42

krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve

tez çalışmasından oluşur.

(2) Tez çalışması ve seminer, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Doktora programı için diğer ders yükü durumları ile ilgili esaslar Senato tarafından

belirlenir.

Yüksek lisans programına geçiş

MADDE 46 – (1) Doğrudan doktora programından yüksek lisans programlarına geçiş

ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 47 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için azami altı yıl, doğrudan doktora programı için azami dokuz yıldır.

(2) Doktora programlarını süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin durumları ile il-

gili esaslar Senato tarafından belirlenir.
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Yeterlik sınavı

MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavları ile ilgili tüm düzenlemeler ile ilgili esaslar

Senato tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 49 – (1) Tez izleme komitesinin oluşturulması süreci ile ilgili esaslar Senato

tarafından belirlenir.

Tez önerisi savunması

MADDE 50 – (1) Doktora tez önerisi savunma süreci ile ilgili esaslar Senato tarafından

belirlenir.

Doktora tezinin izlenmesi

MADDE 51 – (1) Doktora tezinin izlenme süreci ile ilgili esaslar Senato tarafından be-

lirlenir.

Doktora tezi ve sonuçlandırılması

MADDE 52 – (1) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen Tez Yazım Kılavuzu esaslarına

uygun şekilde hazırladığı tezini danışmanının uygun görüşü üzerine Enstitüye teslim eder.

(2) Doktora tez jürisi, danışmanın talebi, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi

ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinden

ve diğer ikisi kurum dışındaki yükseköğretim kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlardan olmak

üzere beş öğretim üyesinden oluşur. En çok bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki

kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir. Enstitü Yö-

netim Kurulu, ayrıca birisi Üniversiteden, diğeri ise başka bir yükseköğretim kurumunun öğ-

retim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer.

(3) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler, katılamama

gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak Enstitü

Müdürlüğüne bildirirler. Mazereti kabul edilen jüri üyesinin yerine uygun bir yedek üye jüriye

katılır.

(4) Doktora tez savunma sınavı ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Jüri üyeleri, tezi bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek gerekli kişisel raporlarını

hazırlar ve tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yedi gün, en geç otuz gün

içinde öğrenciyi tez savunma sınavına almak için toplanır. Tez savunma sınavı herkese açıktır.

Birinci bölümde tez çalışmasının sunumu yapılır ve soru-cevap bölümünden oluşan toplantının

ikinci bölümüne geçilir.
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(6) Tez savunma sınavından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak toplanır, tez hakkında

oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bunu bir tutanakla bel-

geler.

(7) Jüri tarafından hazırlanan kişisel raporlar ve ortak tutanak, tez sınavını izleyen üç

gün içinde Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.

(8) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, gerekli dü-

zeltmeleri de tamamladıktan sonra Senato tarafından kabul edilen Tez Yazım Kılavuzuna göre

yazılmış tezini ilgili formlarla birlikte tez savunma sınavından itibaren en geç bir ay içerisinde

Tez Teslim Kılavuzunda belirlenen kriterlere göre Enstitüye teslim eder.

(9) Belirtilen süre içerisinde tamamlanmış tezini teslim etmeyen öğrencilerin durumları

ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen/ret edilen veya düzeltme sonrası ret edilen

öğrencilerin durumları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Doktora diploması

MADDE 53 – (1) Mezuniyetine Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilen öğrenciye

Senato tarafından uygun görülen doktora diploması verilir. Doktora diploması üzerinde öğren-

cinin tamamladığı Enstitü Anabilim Dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından

onaylanmış adı bulunur.

(2) Öğrencinin diplomaya hak kazandığı tarih, öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulunca

mezuniyetine karar verildiği tarihtir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve Enstitü Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 55 – (1) 30/9/2012 tarihli ve 28427 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

Yürürlük

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.
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GENELGELER

Başbakanlıktan:

Konu : Görev Dağılımı

GENELGE
2015/7

Başbakanlıkla ilgilendirilen kurum ve kuruluşların Başbakan Yardımcıları arasındaki

dağılımı ile verilen görevler ekli listede belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

01.09.2014 tarihli ve 29106 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014/14

sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
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Başbakanlıktan:
Konu : Kurullarda Görev Alacak Hükümet

Üyeleri

GENELGE
2015/8

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararları ve genelgeler ile teşkil
edilmiş olan kurul ve komisyonlarda, başkan veya üye olarak görev alacak Hükümet üyeleri
ekte belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

01.09.2014 tarihli ve 29106 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014/15
sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                             31 Ağustos 2015 – Sayı : 29461



31 Ağustos 2015 – Sayı : 29461                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                             31 Ağustos 2015 – Sayı : 29461



/8/2015 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

31 Ağustos 2015 

PAZARTESİ 
Sayı : 29461 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO  : 2014/88  
KARAR NO : 2015/20  
DAVACI  : K.H 
SANIK : MURAT ERSOY - Remzi ve Kıymet oğlu 22/05/1991 Bayrampaşa 

doğumlu, Sinop-Gerze-Çalboğaz Nüf. kayıtlı İstiklal Mah. 306 SK. 
No: 19 İç Kapı No: 1 Esenyurt/İstanbul adresinde oturur T.C. 
46750785484 

SUÇ : Kullanmak İçin Uyuştucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya 
Bulundurmak 

SUÇ TARİHİ  : 02/07/2011  
KARAR TARİHİ : 06/01/2015 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 

sanığın kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçunu işlediğinden bahisle 
cezalandırılması için kamu davası açılmış sanık MURAT ERSOY hakkında uyuşturucu veya 
uyarıcı madde satın aldığı, bulundurduğu anlaşılmakla eylemine uyan TCK’nın 191/1 maddesi 
gereğince 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına cezanın 5237 Sayılı Yasanın 62/1 maddesi 
uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın 
daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı karşılanabilecek bir zararın bulunmadığı, sanığın 
kişilik özellikler ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç 
işlemeyeceği hususunda kanaate varıldığından 5271 sayılı CMK'nun 231/6 maddesi ve 6545 
Sayılı Yasanın geçici 7. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 
BIRAKILMASINA, sanığın 5271 sayılı CMK.nun 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süreyle 
DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, karar verilmiş; 

Sanığın yokluğunda verilen karar, dosya içindeki mevcut adreslerine tebliği edilememiş 
yeni adresde belirlenememiş; 

Bu nedenle 7201 sayılı Kanunun 28. Maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve 
ilanın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar 
verilmiş olup TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 

 6845 —— • —— 
Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Reyhanlı 2 Asliye Ceza Mahkemesince; Salim ve Hayriye oğlu 1993 Reyhanlı D.lu 

Reyhanlı Konuk mahallesi Nüfusuna kayıtlı olan BEYAZIT DAĞ hakkında hırsızlık suçundan 
beraat kararı verildiği, 

Verilen bu kararın yabancı uyruklu olan ve Türkiye’de sabit ikameti bulunmayan 
müştekinin adresinin bilinmediğinden tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı Yasanın 28/1 
maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 6747 
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Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/6 

KARAR NO : 2015/34 

SANIK KİMLİĞİ : Halil ÇETİN (T.C. Kimlik Nu: 40942443954); Casım ve Zehra 

oğlu, 15.09.1993 Ceylanpınar doğumlu. Şanlıurfa İli Ceylanpınar 

İlçesi Muratlı Köyü nüfusuna kayıtlı. 

SUÇ : Emre İtaatsizlikte Israr 

SUÇ TARİHİ : 04.10.2013 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 09.02.2015 tarihinde yapılan duruşmasında;  

1 - Sanık (Ter.) İkm. Er Halil ÇETİN' in 04.10.2013 tarihinde Emre İtaatsizlikte Israr 

suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As. C.K'nun 87/1'inci maddesi (hizmete ilişkin 

emri hiç yapmayanlar cümlesi) gereğince takdiren BİR AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önüne alınarak cezasından 5237 sayılı T.C.K.'nın 

62/1. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak YİRMİ BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/7. maddesi gereğince tayin edilen hapis cezasının 

ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8. maddesi gereğince BEŞ (5) YIL DENETİM SÜRESİ 

UYGULANMASINA, BU SÜRE İÇERİSİNDE DAVA ZAMANAŞIMININ DURACAĞININ 

İHTARINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8-a,b,c maddesi gereğince takdiren HİÇBİR DENETİMLİ 

SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/11. maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni 

bir suç işlenmesi halinde HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ İHTARINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/13. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklamasının geri bırakılması kararlan 

için tutulan esas defterine KAYDEDİLMESİNE, 

Beş (5) yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı içinde adli sicil ve arşiv kaydının 

İSTENİLMESİNE, kasıtlı bir suç işlendiğinin tespiti halinde, dava dosyasının esasa kaydedilerek 

yargılamaya DEVAM EDİLMESİNE ve HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, 

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip 

bir suretinin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE, 

Askeri Savcılığın talebine uygun, SANIĞIN YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara 

karşı 353 sayılı kanunun 195-196, 202.nci maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve 

komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 5271 sayılı Kanunun 268.nci maddesi uyarınca 1 

hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise 

bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe 

ile en yakın Askeri Mahkeme nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim 

olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 

olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 6376 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Iğdır Organize Sanayi Bölgesi II etap alanına 

ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 

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

edilecektir. 
1 - İdarenin Adresi : Ticaret ve Sanayi Odası Binası 4. Kat IĞDIR 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi  

b) Yapılacağı yer : Iğdır 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 

en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 15/12/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli (2015 Tedaş. B.F. ile) : 2.170.000.-TL 

f) Geçici Teminatı : 151.900.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 
Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

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

Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 16/09/2015- Saat 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

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

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 

veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

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

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

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154  

1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

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

veya Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Ticaret ve Sanayi Odası 

Binası 4. Kat IĞDIR adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

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

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

dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 7790/2-2 
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ALTYAPI İKMAL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Sinop-Boyabat Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Sinop Boyabat Organize Sanayi Bölgesi 

alanına ait içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı ikmal yapım işi, 

birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek 

suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Özel idare İşhanı No: 55/2 Boyabat / Sinop 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Sinop Boyabat Organize Sanayi Bölgesi alanına ait 

içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından 

müteşekkil altyapı ikmal yapım işi.  

b) Yapılacağı yer : Boyabat / Sinop 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 30/11/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2015 B.F. ile) : 3.163.690.-TL 

f) Geçici Teminatı : 221.458,30 TL 

3 - İhalenin 

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

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

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

Toplantı Salonu Söğütözü - Ankara 

b) Tarihi ve saati : 15/09/2015 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

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

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

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

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

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

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

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

bildirimi.    

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   

1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

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

veya Sinop Boyabat Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Özel idare İşhanı 

No:55/2 Boyabat / Sinop adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 7881/2-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU 

UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 340,00 TL ile en çok 83.781,18 TL arasında değişen; 

15.09.2015 günü saat 16.30'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 34,00 TL, en çok 

8.378,12 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve güvence 

tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif oto parçası, muhtelif güneş gözlüğü, 

muhtelif cep telefonu, elektronik eşya, muhtelif tekstil eşyası, demir kafes, catı davlumbazı, 

izolasyon malzemesi, muhtelif torna malzemesi, muhtelif fotokopi makinesi, televizyon, oto cd 

çalar, perçin makinesi, receıver alıcısı v.b. cinsi 93 grup eşya; açık artırma suretiyle, Aşiyan 

Düğün Salonu Sarıca Paşa Mah. Kadirhane Cad. No: 44 EDİRNE adresindeki ihale salonunda 

16.09.2015 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale 

hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile 

(0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi 

gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 7883/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

See One Enerji Petrol Madencilik San. Tic. A.Ş.’nin I16-a3 numaralı paftada bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 13.08.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 7863/1-1 
————— 

See One Enerji Petrol Madencilik San. Tic. A.Ş.’nin I16-c1 numaralı paftada bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 13.08.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 7862/1-1 
————— 

See One Enerji Petrol Madencilik San. Tic. A.Ş.’nin I16-b4 numaralı paftada bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 13.08.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 7861/1-1 

————— 

See One Enerji Petrol Madencilik San. Tic. A.Ş.’nin I16-d2 numaralı paftada bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 13.08.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 7860/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : 

KURUL KARARI 

Karar No: 5737 Karar Tarihi: 20/08/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/08/2015 tarihli toplantısında, 4628 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanununun Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurulunun Görevleri ve Yetkileri üst başlıklı 5 inci maddesi, Elektrik Piyasası Tarifeler 

Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi kapsamında; 

• Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin; 26/09/2013 tarih ve 4632-14 sayılı Kurul 

Kararı ile onaylanan 2011-2015 ikinci uygulama dönemi dağıtım gelir gereksiniminin aşağıdaki 

şekilde revize edilerek lisansına derç edilmesine, 
 

 

 

• Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin; 25/12/2014 tarih ve 5374-14 sayılı Kurul 

Kararı ile onaylanan 2015 yılı dağıtım gelir tavanının aşağıdaki şekilde revize edilmesine, 

 

 

2015 Gelir 

Gereksinimi 

Gelir Farkı 

Düzeltme 

Bileşeni 

2013 ŞKOİİG 

Düzeltme 

Bileşeni 

2015 Gelir 

Tavanı 

TÜFE=248,82 TL TL TL TL 

Dağıtım 136.448.768 -2.150.268 -2.838.660 131.459.841 

karar verilmiştir. 7859/1-1 
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:  

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.  

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 
5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış 
olmak şartıyla: 

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim 
dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans 
diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin 
açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette 
CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri 
gerekmektedir. 

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve 
anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, 
lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil 
sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 
adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı 
Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez. 

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) 
fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin 
yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir. 

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce 
çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat 
belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan 
diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.) 

Yayın Tarihi  : 31.08.2015 
Başvuru Tarihi  : 31.08.2015 
Son Başvuru Tarihi : 14.09.2015 

 
BİRİMİ 

BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI UNVANI DER. AD. İLAN ŞARTLARI 

1 

İktisadi ve 
İdari 

Bilimler 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi 

Bölümü Siyaset ve 
Sosyal Bilimler 
Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 

Kent ve siyaset, 
yönetim sosyolojisi 

alanlarında 
çalışmaları olmak. 

2 
Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri Bölümü 
Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Anabilim 

Dalı 

Profesör 1 1 

Jinekolojik kanser 
cerrahisi ve 

perinatoloji üst 
uzmanlıklarına sahip 

olmak. 

3 
Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 
Bilimleri Bölümü 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Yardımcı 
Doçent 

5 1 

Henoch schönlein 
purpuralı olgunun 

retrospektif 
değerlendirilmesi 

üzerine çalışmaları 
olmak. 

4 
Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 
Bilimleri Bölümü 

Fizyoloji Anabilim 
Dalı 

Yardımcı 
Doçent 

1 1 

Yaşlanma, serbest 
radikaller 

antioksidanlar ile 
ilgili çalışmaları 

olmak. 

5 
Spor 

Bilimleri 
Fakültesi 

Beden Eğitimi ve 
Spor Bölümü 

Beden Eğitimi ve 
Spor Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Yardımcı 
Doçent 

3 1 

Sporda doping 
maddesi olarak 

kullanılan steroidler 
üzerine çalışmaları 

olmak. 

 7785/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İSTANBUL III NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 12.03.2015 - 176 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 12.03.2015 - 2177 İSTANBUL 

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mahallesi, 16.07.2005 t.t.’li ve 1/5000 ölçekli 

Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Nazım İmar Planı ve 09.08.2007 t.t.’li ve 1/1000 ölçekli Beşiktaş-

Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Planı kapsamında “Öneri Eski Eser Konut Alanı”nda kalan, 

özel mülkiyete ait, tapuda “Kargir Ev” vasıflı, 132,50 m2 alanlı, 44 pafta, 353 ada, 3 parsel sayılı 

taşınmaz hakkında İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan 

09.09.2014 tarih ve 1797 sayılı karar gereği, söz konusu taşınmazın eski eser yönünden 

incelenerek tescillenecek değerde olup olmadığı hususunun belirlenmesi hakkındaki Beşiktaş 

Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.02.2015 tarih 494 sayılı ve 27.10.2014 

tarih 4376 sayılı yazıları ile hazırlanan uzman raporu okundu, 1077 numaralı arşiv dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;    

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mahallesi, 44 pafta, 353 ada, 3 parseldeki binanın 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. maddesindeki şartlara haiz 

olması nedeniyle korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, koruma grubunun 2. grup 

olarak belirlenmesine, rölöve ve restitüsyon projesinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçların Faillerinin
Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik

— Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

GENELGELER

— Görev Dağılımı ile İlgili 2015/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
— Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri ile İlgili 2015/8 Sayılı Başbakanlık

Genelgesi

— Personel İşlemleri ile İlgili 2015/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


