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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Atatürk Üniversitesinden:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/5/2012 tarihli ve 28292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Üniversitede öğrenimine devam ederken ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan
Yabancı Dil Sınavında (YDS) 50 (elli) veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen di-
ğer yabancı dil sınavlarından eş değer puan alan öğrenciler, ortak zorunlu ders statüsündeki
yabancı dil ve/veya mesleki yabancı dil statüsündeki ders/dersler için başarılı olduğu sınavı
takip eden dönemin ders kayıt süresi içinde müracaat etmesi halinde ilgili birim yönetim kurulu
kararı ile ilgili dersten/derslerden muaf olabilir. Ancak öğrenciler, mesleki yabancı dil dersleri
için yıllık eğitim-öğretim uygulayan programlarda bir dersten, yarıyıllık eğitim-öğretim uygu-
layan programlarda en fazla iki dersten muaf tutulabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/5/2012 28292

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/12/2012 28496

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

13 Ocak 2014
PAZARTESİ

Sayı : 28881



Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAYNAK VE BİRLEŞTİRME TEKNOLOJİLERİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-
versitesi Kaynak ve Birleştirme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin
6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Ulusal, uluslararası lisansüstü ve doktora öğrencilerine akademik çalışmalarında da-
nışmanlık yapmak, araştırma imkânları sağlamak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1)Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi ile biri Metalurji
ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı olmak üzere diğer beşi Üniversite öğretim üyeleri
arasından Rektör tarafından görevlendirilecek toplam dokuz üyeden oluşur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

2004 YORK ANVERS KURALLARI

YORUM KURALI
Müşterek avarya paylaştırmasında aşağıdaki Kurallar, kendileriyle bağdaşmayan mev-

zuat ve uygulama dikkate alınmaksızın uygulanacaktır.
Üstün Kural ve numaralı Kurallarda aksi öngörülmedikçe, müşterek avarya paylaştır-

ması harfli Kurallara göre yapılacaktır.
ÜSTÜN KURAL
Makul ölçüler içinde yapılmayan fedakârlık ve masraflar için, hiçbir halde paylaştırma

yapılmayacaktır.
KURAL A
1. Bir müşterek avarya hareketi, ancak ve yalnız ortak deniz sergüzeştine katılmış olan

malvarlığı unsurlarını (değerleri) karşılaştıkları bir tehlikeden korumak amacı ile müşterek se-
lamet için bilerek ve makul bir şekilde olağanüstü bir fedakârlık veya harcama yapılması ha-
linde vardır.

2. Müşterek avarya fedakârlık ve masrafları aşağıdaki hükümlerde öngörülen esaslar
üzerinden farklı katılımcı ilgililer arasında paylaştırılacaktır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

19/9/2013 28770
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KURAL B
1. Ticari bir faaliyet kapsamında olmak kaydıyla, bir veya daha çok gemi, bir veya bir-

den fazla gemi tarafından, kurtarma olmaksızın çekiliyor veya itiliyorsa, bu durumda müşterek
bir deniz sergüzeşti vardır.

Gemileri ve varsa yüklerini müşterek bir tehlikeden korumak amacı ile önlem alınması
halinde bu kurallar uygulanır.

2. Sadece diğer bir gemi veya gemilerle olan bağlantısının sonlandırılmasıyla güvende
olabilecek bir gemi, o diğer gemi veya gemilerle müşterek bir tehlikeye maruz değildir; fakat
bağlantının sonlandırılması bir müşterek avarya hareketi ise, bu takdirde müşterek deniz ser-
güzeşti devam eder.

KURAL C
1. Müşterek avarya hareketinin ancak doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve masraflar

müşterek avaryaya kabul edilir.
2. Çevreye verilen zararlarla ilgili olarak veya müşterek deniz sergüzeştine katılan mal-

lardan sızan veya bırakılan kirletici maddeler dolayısıyla uğranılan zarar ve yapılan masraflar
hiçbir halde müşterek avarya paylaşmasına katılmayacaktır.

3. Yolculuk sırasında veya sonrasında meydana gelen sürastarya, pazar kaybı veya ge-
cikmeden doğan zarar ve masraflar ile diğer dolaylı kayıplar müşterek avarya olarak kabul
edilmez.

KURAL D
Fedakârlık veya masrafa yol açan olay deniz sergüzeştine katılan taraflardan birinin

kusuru sonucu doğmuş olsa bile, müşterek avarya paylaşması yapılır. Ancak bu kural kusurlu
tarafa karşı ileri sürülebilecek talep ve savunma haklarını veyahut kusurlu tarafın talep veya
savunma haklarını etkilemeyecektir.

KURAL E
1. Müşterek avarya dolayısıyla talepte bulunan taraf, paylaşılmasını istediği zarar veya

masrafın müşterek avaryaya kabul edilebileceğini kanıtlamakla yükümlüdür.
2. Müşterek avarya dolayısıyla talepte bulunan taraflar, paylaşılmasını istedikleri zarar

veya masrafları, müşterek deniz sergüzeştinin son bulmasını izleyen tarihten başlayarak 12 ay
içinde yazılı olarak dispeççiye bildirmekle yükümlüdürler.

3. Bu bildirim yapılmazsa veya bildirim yapılmasına ilişkin istemden itibaren 12 ay
içinde taraflardan biri bildirmiş olduğu taleple ilgili kanıtları yahut müşterek avaryaya katılan
bir menfaatin değerine ilişkin bilgileri sunmazsa, dispeççi, müşterek avaryaya katılma payını
veya katılan değeri kendisine ulaşmış bilgilere dayanarak belirlemekte serbesttir. Bu belirle-
meye sadece açıkça hatalı olduğu gerekçesiyle itiraz edilebilir.

KURAL F
Müşterek avarya olarak kabul edilecek bir masrafın yerine yapılacak her ilave masraf,

varsa diğer ilgililerce elde edilebilecek tasarrufa bakılmaksızın, kaçınılan müşterek avarya tu-
tarından fazla olmamak üzere müşterek avarya kabul edilecektir.

KURAL G
1. Müşterek avarya hesaplaşması, gerek zararlar gerek paylaşmaya katılım bakımından,

yolculuğun son bulduğu yer ve zamandaki değerler esas alınarak yapılır.
2. Bu kural, müşterek avarya hesaplaşmasının yapılacağı yere ilişkin anlaşmaları kap-

samaz.
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3. Bir geminin bulunduğu liman veya yerde, X ve XI’inci kurallar uyarınca müşterek
avaryaya yol açacak haller mevcutken, yükün tamamı veya bir kısmı varma yerine başka araç-
larla gönderilirse; müşterek avaryaya ilişkin hak ve yükümlülükler, yük ilgilisine olanak ölçü-
sünde bildirimde bulunulmuş olmak koşuluyla, başka araçla gönderme söz konusu olmamış
ve yolculuk başlangıçtaki gemi ile sürdürülmüş gibi, navlun sözleşmesi ve uygulanacak huku-
kun elverdiği ölçüde, aynı kalır.

4. Bu kuralın üçüncü fıkrasının uygulanması sonucunda yüke düşecek müşterek avarya
payı, yük malikinin yükü masrafı kendisine ait olmak üzere göndermesi halinde yapmış olacağı
masraftan fazla olamaz.

KURAL I. DENİZE YÜK ATILMASI
Yerleşmiş ticari teamüle uygun olarak taşınmayan yükün denize atılması müşterek avar-

ya sayılmaz.
KURAL II. MÜŞTEREK SELAMET UĞRUNA YAPILAN FEDAKÂRLIK

SONUCU DOĞAN ZIYA VEYA HASAR
Müşterek deniz sergüzeştine katılmış olan varlıkların müşterek selâmeti için yapılan

fedakârlık suretiyle veya bunun sonucu olarak doğan ve müşterek selamet uğruna yüklerin atıl-
ması amacıyla açılan ambar kapaklarından veya başka yerlerden giren suların sebep olduğu
zıya veya hasar müşterek avarya sayılır.

KURAL III. GEMİDE ÇIKAN YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ
Gemide çıkan yangını söndürmek için gemi veya yüke veya bunlardan birine su ile

veya yanmakta olan gemiyi karaya oturtma veya lombarlarını açarak batırmak da dâhil olmak
üzere başka surette verilen zarar müşterek avarya sayılır. Ancak dumanın veya yangının sıcak-
lığının sebep olduğu zararlar için tazminat ödenmez.

KURAL IV. KIRIK VE DÖKÜKLERİN KESİLİP ATILMASI
Daha önce, kaza sebebi ile kopmuş veya fiilen değerini kaybetmiş gemi kısmı veya

kırık döküklerin kesilip atılması ile meydana gelen zıya veya hasar müşterek avarya sayılmaz.
KURAL V. GEMİNİN KARAYA OTURTULMASI
Gemi, müşterek selamet uğruna bile bile karaya oturtulursa, sahile sürüklenmiş olup

olmadığına bakılmaksızın müşterek deniz sergüzeştine katılan varlıklarda bu yüzden meydana
gelen zıya veya hasar müşterek avarya sayılır.

KURAL VI. KURTARMA ÜCRETİ
a. Gerçekleşen kurtarmaya dair faiz ve ilgili avukatlık ücretleri dahil olmak üzere ya-

pılan kurtarma ödemeleri müşterek avarya olarak kabul edilmeyecektir. Ancak, kurtarma ta-
raflarından biri, diğer tarafın ödemesi gereken (müşterek avarya iştirak değerleriyle değil, kur-
tarılan değerler üzerinden hesaplanan) kurtarma iştirak payının tamamını veya bir kısmını faiz
ve avukatlık ücretleri dâhil olmak üzere ödemiş ise, diğer tarafın ödemesi gerekli olup da öden-
miş olan bu kurtarma iştirak payı, paylaştırma sırasında bunu ödemiş olan taraf hesabına alacak
ve adına ödeme yapılan tarafa borç olarak kaydedilecektir.

b. (a) bendinde öngörülen kurtarma ödemelerine, 1989 Milletlerarası Kurtarma Söz-
leşmesi’nin 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtildiği üzere kurtaranların
çevre zararının önlenmesi ve sınırlandırılması için gösterdikleri çaba ve beceri de gözönüne
alınarak belirlenen kurtarma ücreti de dâhildir.

c. Yukarıda adı geçen Sözleşme’nin 14’üncü maddesi gereğince ve o maddenin dör-
düncü bendinde belirtilen ölçüde veya benzer içerikteki diğer bir hükme göre (örneğin SCOPİC)
gemi malikinin kurtaranlara ödemesi gereken özel tazminat, müşterek avaryaya kabul edilme-
yecek ve bu kuralın (a) bendinde öngörülen bir kurtarma ödemesi olarak dikkate alınmaya-
caktır.
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KURAL VII. MAKİNE VE KAZANLARA VERİLEN HASAR
Tehlikeli durumda karaya oturmuş bir geminin makine ve kazanlarından herhangi bi-

rine, gemiyi yüzdürmek için sarfedilen gayretler yüzünden verilen hasar, yüzdürmenin gerçek-
ten müşterek selamet uğruna veya böyle bir hasar riskine rağmen göze alınmış olduğunun an-
laşılması halinde, müşterek avarya sayılır. Ancak, yüzmekte olan geminin kazanlarının ve per-
vaneyi harekete geçiren makinesinin çalıştırılmasından doğan zıya veya hasar hiç bir şekilde
müşterek avarya sayılmaz.

KURAL VIII. KARAYA OTURMUŞ GEMİNİN HAFİFLETİLMESİ GİDERLE-
Rİ VE BUNUN SONUCU OLAN ZARARLAR

Karaya oturmuş bir geminin yük, yakıt ve kumanyası veya bunlardan herhangi birinin
boşaltılması müşterek avarya sayılıyor ise, hafifletilmenin ek gideri, mavna kirası, eğer yapıl-
mışsa tekrar yükleme ve bunun sonucunda müşterek deniz sergüzeştine katılan varlıkların uğ-
radıkları zıya veya hasar müşterek avarya sayılır.

KURAL IX. YÜK, GEMİ MALZEMELERİ VE KUMANYANIN YAKIT OLA-
RAK KULLANILMASI

Yük, gemi malzemeleri ve kumanya veya bunlardan biri tehlike karşısında müşterek
selamet için zaruret halinde yakıt olarak kullanılmışsa, müşterek avarya kabul edilecektir. An-
cak, gemi malzemesi veya kumanyanın bedeli bu şekilde müşterek avarya sayıldığı halde, söz
konusu yolculuğun tamamlanması için tüketilecek olan yakıtın tahmini bedeli müşterek avar-
yadan düşürülür.

KURAL X. BARINMA LİMANINDAKİ GİDERLER V.B.
a. (i) Bir gemi, kaza, fedakarlık veya başkaca olağanüstü haller sonucunda müşterek

selamet için zorunlu olarak, bir barınma liman veya yerine girer veya yükleme limanı veya ye-
rine dönerse, bu liman veya yere giriş giderleri müşterek avarya sayılır. Eğer gemi, bu liman
veya yerden ilk yükünün tamamı veya bir kısmı ile hareket ederse, çıkış giderleri, giriş veya
dönmenin karşılığı sayılabilmek şartı ile müşterek avaryaya kabul olunur.

(ii) Gemi herhangi bir barınma limanı veya yerinde bulunur ve bu ilk liman veya yerde
tamirlerin mümkün olmaması yüzünden zorunlu olarak başka bir barınma liman veya yerine
götürülür ise, bu madde hükümleri ikinci liman veya yer içinde bir barınma limanı veya yeri
imiş gibi aynen uygulanır. Muvakkat tamir ve çekme nedeniyle ortaya çıkanlar da dahil olmak
üzere, böyle bir yer değiştirmenin giderleri müşterek avarya sayılır. Böyle bir yer değiştirmeden
dolayı yolculuğun uzaması halinde Kural XI hükmü uygulanır.

b. (i) Yükleme, ara veya barınma liman veya yerinde, yük, yakıt veya kumanyayı bo-
şaltmak veya gemi içinde elden geçirmek için yapılan giderler, bu boşaltma veya elden geçirme
müşterek selamete ulaşılması bakımından veya kaza veya fedakârlıktan ileri gelen gemi ha-
sarlarının, yolculuğun selametle tamamlanması için gerekli olan tamiri yönünden zorunlu ol-
mak şartı ile müşterek avarya sayılır. Ancak, gemideki hasar, bir yükleme veya ara limanı veya
yerinde tesbit edilmiş olup, bu hasarın yolculuktaki kaza veya olağanüstü şartlarla herhangi
bir ilgisi yoksa, bunun tamiri için yapılan elden geçirme veya boşaltma giderleri müşterek avar-
ya olarak kabul edilmeyecektir.

(ii) Yük, yakıt veya kumanyayı gemi içinde elden geçirmek veya boşaltmak için yapılan
masraflar, eğer bu işlemler yolculukta sadece bunların yerini değiştirmek yüzünden yeniden
istif edilmek amacı ile yapılmış ise, müşterek avarya sayılmaz, meğer ki yeniden istif işlemi
müşterek selamet için zorunlu olsun.
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c. Yük, yakıt ve kumanyanın elden geçirme ve boşaltma giderlerinin müşterek avaryaya
kabul olunduğu her halde, bu yük, yakıt ve kumanyanın makul şekilde yapılmış oldukça sigorta
da dahil depo giderleri ile tekrar yükleme ve istif giderleri müşterek avaryaya girer. Tekrar yük-
leme ve istifden dolayı harcanan fazla zaman için Kural XI’in hükümleri uygulanır.

Fakat gemi mahkum edilir veya başladığı yolculuğa devam etmez ise, depo giderleri,
yalnız geminin mahkumiyeti veya yolculuğun terki tarihine, mahkumiyet veya terk kararının
daha önce olması halinde, yükün boşaltılmasının tamamlandığı tarihe kadar müşterek avarya
sayılır.

KURAL XI. GEMİ ADAMLARININ ÜCRET VE BAKIM MASRAFLARI İLE
BARINMA LİMANINA GİRME VE BU LİMANDAKİ DİĞER MASRAFLAR

a. Geminin bir barınma liman veya yerine girmesi veya yükleme limanı veya yerine
dönmesi nedeniyle uzayan yolculukta, kaptan, zabitan ve mürettebatın makul ölçüler içindeki
ücret ve bakım giderleriyle tüketilen yakıt ve kumanya Kural X (a) hükmüne göre böyle bir
veya yere girme masraflarının müşterek avarya sayılması halinde, müşterek avaryaya kabul
edilir.

b. Bu ve diğer kuralların uygulanmasında, kaptan, zabitan ve gemi adamlarına veya
onlar yararına yapılan bütün ödemeler, ister gemi malikinin yasal yükümlülüklerinden isterse
iş sözleşmesinden doğmuş olsunlar, ücret sayılır.

c. (i) Bir gemi, kaza, fedakarlık veya diğer olağanüstü haller sonucu müşterek selamet
uğruna veya fedakârlık veya kaza ile geminin uğradığı hasarların yolculuğun emniyet içinde
devamı yönünden tamir zorunluluğu karşısında, herhangi bir liman veya yere girer veya orada
kalırsa, bu liman veya yerde geminin yola devamı için hazır hale getirildiği veya getirilmesi
gerektiği ana kadar geçen ek durma devresinde tüketilen kumanya ve yakıt müşterek avaryaya
girmeyen tamirlerin yapılması sebebiyle tüketilenler hariç olmak üzere, müşterek avaryaya ka-
bul edilir.

(ii) Geminin ek durma devresindeki liman ücretleri yalnızca müşterek avarya sayılma-
yan tamirin yapılması dolayısiyle olan liman ücretleri hariç, müşterek avaryaya girer.

(iii) Gemideki hasar, bir yükleme veya ara limanı veya yerinde tesbit edilmiş olup da,
bunun yolculuktaki kaza veya diğer olağanüstü şartlarla bir ilgisi yoksa bu takdirde söz konusu
hasarın tamiri için geçen ek durma devresi esnasında tüketilen yakıt, kumanya ve liman mas-
rafları müşterek avaryaya kabul edilmeyecektir. Hatta tamirlerin yolculuğun selametle yapıl-
ması için gerekli olması da bu sonucu değiştirmez.

(iv) Gemi mahkûm edilir veya başladığı yolculuğa devam etmezse geminin mahkûmi-
yeti veya yolculuğun terki tarihine eğer bu tarihte yük henüz boşaltılmamışsa, boşaltmanın bit-
tiği tarihe kadar olan yakıt ve kumanya ve liman masrafları müşterek avaryaya kabul edile-
mez.

d. Çevre zararlarını önlemek ve azaltmak için alınan tedbirlerin masrafları aşağıdaki
şartların hepsinin veya bir kısmının mevcut olması halinde müşterek avaryaya girer.

(i) Müşterek deniz sergüzeştine katılan ilgililer dışındaki bir kimse tarafından bu kim-
seyi kurtarma ücretine hak kazandıracak nitelikteki müşterek selamet uğruna yapılmış bir ha-
reketin masrafları,

(ii) Kural X(a)’da belirlenen şartlar gereğince bir liman veya yere giriş veya çıkış mas-
rafları,
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(iii) Kural XI(c)’de belirlenen sınırlar içinde bir liman veya yerde kalma masrafları:
Ancak kirletici maddelerin sızması veya bırakılması durumlarında, kirliliği veya çevreye zararı
önlemek veya azaltmak için gereken ek masraflar müşterek avarya sayılmaz.

(iv) Müşterek avarya sayılan boşaltma, depolama ve tekrar yükleme işlemleri ile ilgili
masraflar.

KURAL XII. BOŞALTMADA YÜKE GELEN ZARAR V.B.
Yük, yakıt veya kumanyanın elden geçirilmesi, boşaltılması, depolanması, tekrar yük-

lenip istiflenmesi faaliyetleri sonucunda uğrayacakları hasar veya zıya, ancak ve sadece bu
faaliyetlerin masrafları müşterek avarya sayıldığı takdirde müşterek avarya olarak kabul edilir.

KURAL XIII. TAMİR TUTARLARINDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
a. Müşterek avaryaya giren tamirlerde, eski malzeme veya kısımların yerine yenilerinin

konulması dolayısıyla, yeni ile eski arasındaki farkın indirilmesi söz konusu olmaz, meğer ki,
gemi onbeş yaşını geçmiş olsun. Bu takdirde ise indirim oranı üçte biridir. Yapının tamamlan-
dığı yılın Aralık ayının otuzbirinden müşterek avarya hareketinin meydana geldiği tarihe kadar
geçen süre, geminin yaşı olarak kabul edilip indirimler ona göre düzenlenir. Ancak yalıtım do-
nanımı, kurtarma sandalları ve benzerleri, iletişim ve gemi yönlendirme araç ve gereçleri, ma-
kine ve kazanlarda indirim söz konusu eşyanın kendi yaşına göre yapılır.

b. İndirimler yeni alet ve parçaların monte edilir haldeki değeri üzerinden yapılır. Ku-
manya, yedek parça, çapa ve zincirli kablolar için indirim yapılmaz. Havuz ve kızak ücretleri
ile geminin yer değiştirme giderleri tam olarak kabul olunur.

c. Gövdenin temizlenmesi, boyanması veya kaplanması giderleri, boyama veya kaplama
müşterek avaryanın meydana geldiği tarihten önceki oniki ay içinde yapılmış değil ise, müş-
terek avaryaya girmez. Eğer oniki ay içinde yapılmış ise, bu giderlerin yarısı müşterek avaryaya
kabul olunur.

KURAL XIV. GEÇİCİ TAMİRLER
a. Gemide, bir yükleme, ara veya barınma limanında müşterek selamet uğruna veya

müşterek avarya sayılacak fedakarlık nedeniyle meydana gelen hasarlar muvakkat olarak tamir
edilirse, bu tamir giderleri müşterek avarya olarak kabul olunur.

b. Kaza ile ortaya çıkan hasar sonucunda yolculuğu tamamlamak için muvakkat tamir-
lere girişilmiş ise, buna ait giderler ancak söz konusu tamirler yapılmamış olsaydı, karşılaşıla-
cak ve müşterek avaryaya girecek giderden elde edilen tasarruf oranında, diğer ilgililerin bu
yüzden sağladıkları yararlar gözönüne alınmaksızın müşterek avaryaya kabul edilir. Sadece bu
paragraf açısından, gözönüne alınan muvakkat tamir masraflarının kapsamı: yükleme emir
veya barınma limanında yapılan muvakkat tamir masraflarına, ya sonunda yapılan daimi tamir
masraflarının ya da paylaşma sırasında tamir olmamışsa yolculuk sona erdiğinde geminin ma-
kul oranda kaybettiği değer eklenerek bulunacak toplam miktarın geminin daimi tamirinin yük-
leme, emir veya barınma limanında yapılmış olsaydı doğacak tamir masraflarını aşması halinde
aşan bu miktar ile sınırlı olmak üzere kabul edilecektir.

c. Müşterek avarya sayılan muvakkat tamir masraflarından yeni-eski farkı indirilmez.
KURAL XV. NAVLUN KAYBI
Yükte, müşterek avarya sayılan veya müşterek avarya sonucu olan zıya veya hasarın

neden olduğu navlun kaybı müşterek avarya sayılır.
Kaybedilmiş olan brüt navlundan, onun kazanılması için yapılmak zorunda kalınan fe-

dakârlık dolayısiyle yapılmaktan kurtulunan harcamalar indirilir.
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KURAL XVI. FEDAKÂRLIK SONUCUNDA ZAYİ OLAN VEYA HASARA
UĞRAYAN YÜK İÇİN MÜŞTEREK AVARYAYA KABUL EDİLECEK TUTAR

a. Fedakârlık sonucunda zayi olmuş veya hasarlanmış bulunan yükler için müşterek
avaryaya kabul edilecek tutar, bu sebeple maruz kalınan zarara eşittir. Bu zarar tutarı, alıcıya
verilmiş olan ticari fatura veya -böyle bir fatura yoksa- yükün gemiye yüklenmiş haldeki değeri
göz önünde bulundurularak belirlenen, yüke ait boşaltma sırasındaki değeri esas alınmak su-
retiyle hesaplanır. Yükün boşaltma sırasındaki değeri, sigorta masrafını ve rizikosu yükle ilgi-
liden başka kimselere ait bulunmadığı ölçüde, navlunu da içerir.

b. Fedakârlık sonucu hasarlanmış bulunan yükler satılırsa, hasar miktarı üzerinde başka
şekilde anlaşma sağlanmış olmadığı takdirde, müşterek avaryaya kabul edilecek zarar, yüklerin
net satış bedeli ile bu Kuralın ilk paragrafında öngörülen şekilde hesaplanacak olan sağlam
haldeki net değeri arasındaki farktan ibarettir.

KURAL XVII. PAYLAŞMAYA KATILAN DEĞERLER
a. (i) Müşterek avaryaya katılma borcu varlıkların yolculuk sonundaki gerçek net de-

ğerleri iledir; şu kadar ki, yükün değerinin belirlenmesinde, alıcıya verilen fatura veya böyle
bir fatura yoksa yükleme yeri değerine göre belirlenecek boşaltma zamanındaki değer esas alınır.

(ii) Yükün değerine sigorta masrafı ve navlun da dâhil edilmelidir; meğer ki navlunun
rizikosu yük ile ilgili dışındaki bir kimseye ait olsun. Bu şekilde belirlenen değerden, yükün
yolculukta veya boşaltma sırasındaki zıya veya hasarlarının indirilmesi gerekir.

(iii) Gemiye ilişkin kira veya zaman çarteri sözleşmelerinin olumlu veya olumsuz et-
kileri, geminin değeri belirlenirken dikkate alınmaz.

b. Bu değerlere önceden katılmış olmadıkça, feda edilen varlıklar için kabul edilen müş-
terek avarya tazminatı eklenmelidir. Gemi ve yük müşterek avarya hareketi anında tamamen
zıyaa uğramış olsaydı, navluna hak kazanmak için yapılmasına gerek kalmayacak olan mas-
raflarla ödenmesine gerek olmayacak gemi adamları ücretleri tehlikedeki navlun ve yolcu ta-
şıma ücretinden indirilmelidir. Aynı şekilde müşterek avaryaya kabul edilen giderler veya 1989
Milletlerarası Kurtarma Sözleşmesi’nin 14’üncü maddesi veya benzer konudaki diğer bir hü-
küm gereğince gemiye düşen özel tazminat hariç kalmak üzere müşterek avarya hareketinden
sonra yapılmış olan bütün ek giderlerin gemi değerinden indirilmesi gerekir.

c. Kural G’nin üçüncü fıkrasında öngörülen hallerde, yük ve diğer varlıklar asıl varma
limanındaki boşaltma zamanı değerlerine bağlı olarak katılacaklardır; meğer ki, bunlar boşaltma
limanına varmadan önce satılmış veya başka bir şekilde elden çıkarılmış olsunlar. Gemi ise,
yükün boşaltılmasının tamamlanması zamanındaki gerçek net değerine göre katılacaktır.

Yükün varma limanından önce satılması halinde ise, satışın gerçek net tutarı, katılma
değeri olarak kabul edilir. Ancak varsa, müşterek avarya tazminatı buna eklenmelidir.

Posta, yolcuların bagaj ve zati eşyaları ve yolcu beraberindeki özel motorlu araçlar
müşterek avaryaya katılmazlar.

KURAL XVIII. GEMİYE GELEN ZARAR
Gemi ile makine ve/veya takımlarının uğradıkları zıya veya hasara karşılık müşterek

avaryaya kabul edilecek tazminat aşağıdaki şekilde belirlenir:
a. Eğer tamir yapılmış veya yeni parçalar takılmışsa,
Tamir bedeli, tamir ve yenilenmenin makul gerçek giderinden Kural XIII gereğince ye-

ni-eski farkının indirilmesiyle ortaya çıkan miktardır;
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b. Tamir yapılmamış veya yeni parçalar takılmamış ise,
Tazminat miktarı tamir gereklerinin tahmini değerini aşmamak üzere, böyle bir zıya

veya hasarın sebep olduğu makul bir değerden düşme bedelidir. Ancak geminin gerçek tam zı-
yaı veya tamir bedelinin, geminin değerini aşacağının anlaşılması halinde, müşterek avaryaya
kabulü gereken miktar, geminin takdir edilen sağlam durumundaki gerçek değerinden müşterek
avarya sayılmayan hasarlarla ilgili tamir giderlerinin tahmini bedeli indirildikten sonra kalan
meblağ ile hasarlı durumundaki değeri arasındaki farktan ibarettir.

KURAL XIX. BİLDİRİLMEMİŞ VEYA YANLIŞ BİLDİRİLMİŞ YÜKLER
a. Gemi malikinin veya temsilcisinin haberi olmadan yüklenmiş veya yükleme sırasında

kasten yanlış bildirilmiş yüklerin uğradığı zıya veya hasar müşterek avarya sayılmaz; ancak
bu mallar kurtarılmış olurlarsa denkleştirmeye katılmakla yükümlüdür.

b. Yükleme esnasında kıymeti gerçek değerinden düşük olarak bildirilmiş yükler, bil-
dirilen değere göre tazminat alır, paylaşmaya gerçek değer üzerinden katılırlar.

KURAL XX. PARA AVANSLARI
a. Müşterek avarya masraflarını karşılamak amacıyla kaynak sağlamak için satılan mal-

ların sahiplerinin bu sebeple uğradıkları kayıp müşterek avaryaya kabul edilir.
b. Müşterek avarya harcamalarının sigortalanması masrafları müşterek avaryaya kabul

edilir.
KURAL XXI. MÜŞTEREK AVARYAYA GİREN ZARARLAR İÇİN FAİZ
a. Müşterek avaryada dispeçin yayınlanması tarihinden üç ay sonraya kadar müşterek

avaryadaki harcama, fedakârlık ve iştiraklere faiz yürütülür. Garameye iştirakle ilgililerin he-
saba yapmış oldukları ödemeler veya müşterek avarya avans fonundan çektikleri paralara da
faiz yürütülecektir.

b. Uygulanacak faiz oranı, her yıl Comité Maritime International’in Genel Kurulunda
kararlaştırılacaktır. Bu oran, ertesi takvim yılı içinde tahakkuk edecek faizin hesaplamasında
esas alınacaktır.

KURAL XXII. DEPO EDİLEN PARALARLA İLGİLİ İŞLEMLER
Yükün müşterek avarya, kurtarma ücreti veya özel giderlere katılma borcunun teminatı

olarak para depozitoları tahsil olunduğu takdirde, bu paralar bekletilmeksizin biri gemi maliki
diğeri depo edenler adına seçilecek birer temsilci için her ikisinin kabul ettikleri bankada açı-
lacak bir ortak özel hesaba yatırılır. Böylece yatırılmış olan paralar, varsa faizleri ile birlikte,
hak sahiplerinin teminatı olarak yükün kendilerine müşterek avarya, kurtarma ücreti veya özel
giderlerden dolayı yapmakla yükümlü bulunduğu ödemelere tahsis edilmek üzere saklanır. Dis-
peçcinin yazılı talebi veya izni ile mahsuben ödeme yapılabileceği gibi depozito iadesi de ya-
pılabilir. Depozito yatırılması ve ödemeler veya iade yapılması, ilgili tarafların nihai sorumlu-
luklarını etkilemez.

KURAL XXIII. MÜŞTEREK AVARYA PAYLAŞMASINDA ZAMANAŞIMI
a. Uygulanacak hukukun öngördüğü zamanaşımına ilişkin emredici hükümler saklı kal-

mak kaydıyla,
(i) Müşterek avarya senetleri veya garantilerine ilişkin olanlar dahil olmak üzere, müş-

terek avarya paylaşmasından doğan her türlü talep hakkı müşterek avaryaya dair dispeçin ya-
yınlanması tarihinden itibaren bir yıl içerisinde sona erer. Bununla beraber, bir talep hakkı,
müşterek deniz sergüzeştinin sona ermesinden altı yıl sonra dava edilemez.

(ii) Bu süreler, müşterek deniz sergüzeştinin sona ermesinden sonra tarafların anlaşma-
sıyla uzatılabilir.

b. Bu kural, bir müşterek avarya ilgilisi ile onun sigortacısı arasında uygulanamaz.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

13 Ocak 2014 

PAZARTESİ 
Sayı : 28881 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No : 2013/205 
Karar No : 2013/161 
Davacı : K.H. 
Sanık : ALEV GEZER, Doğan kızı 1989 D.lu Mersinpınar Mah. 2500 Sokak 

No: 11 Gültepe-İzmir 
Suç : NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK 
Suç Tarihi : 27/08/2009 
Suç Yeri : Merkez/Nevşehir 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 

07/05/2013 tarih ve 2013/205 Esas 2013/161 karar sayılı ilamı ile; Nitelikli Dolandırıcılık eylemi 
ile ilgili olarak 5237 sayılı TCK.nun 61 maddesine göre ve 37 maddesi delaletiyle aynı yasanın 
158/1-a, 52/2, 52/4, 53/1-c. Maddeleri uyarınca sonuç olarak 2 YIL 6 AY HAPİS ve 6.000,00-TL. 
ADLİ PARA CEZASI ile BELİRLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKMA CEZASINA ilişkin 
karar 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi uyarınca Resmi Gazete’de ilan edilerek 
tebligat işleminin yapılmasına karar verilmiştir. 

Kararın Resmi Gazete’de ilanından başlayarak 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş 
sayılacağı bildirilir.   10792 

—— • —— 
Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No : 2013/307 
Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan sanık İsmail SÜLEYMANİYE hakkında 

mahkememiz de açılan kamu davasın yapılan yargılaması sonucunda Resul ve Hatice oğlu, 1983 
PİRANŞEHİR/İRAN doğumlu İran İslam Cumhuriyeti Vatandaşı İsmail SÜLEYMANİYE ile 
ilgili olarak; 

Yapılan yargılama sonucu sanığın örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun 
işlenmesine iştirak etmeksizin gönüllü olarak örgütten silahı ile birlikte ayrıldığını ilgili 
makamlara bildirdiği tespit edildiğinden, sanığa isnat edilen her iki suçun da fikri içtima 
kapsamında kaldığı, etkin pişmanlık hükümlerinin her iki suç yönünden de dolaysıyla oluşmuş 
olduğu anlaşılmakla; TCK'nın 221/2 ve CMK'nın 223/4-a maddesi gereğince sanık hakkında her 
iki suçtan da ayrı ayrı CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 

2 - Sanık hakkında TCK'nun 221/5 maddesi gereğince 1 yıl süreyle DENETİMLİ 
SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMASINA, karar verilmiş olup, 

Sanığın bulunmaması nedeniyle gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı 
yasanın ilgili maddelerin gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak takip eden 7 gün 
içerisinde de temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilan olunur. 10576 
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3’üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

Esas No : 2009/286 

Karar No : 2013/423 Müt. 

Firar suçundan hükümlü Süleyman ve Seher oğ.1984 D.lu, Balıkesir Gönen Hasanbey Ky. 

Nfs. Kyt.lı 

Hüseyin ŞAYAN hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 11.04.2013 gün ve 

2009/286-2013/423 Müt. Esas ve Karar sayılı duruşmasız işlere ait kararıyla; 

Mahkememizin 05.02.2009 tarihli, 2009/286-29 E-K sayılı kararıyla hükümlü Hüseyin 

ŞAYAN hakkında "Firar" suçundan 10 ay hapis cezasının İNFAZ EDİLMEMESİNE ve bu 

hükmün, 

"Sanık P.Er Hüseyin ŞAYAN'ın 12.05.2007-04.10.2008 tarihleri arasında firar suçunu 

işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.'nun 66/1-a maddesi uyarınca BİR YIL HAPİS 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın pişmanlığı ve duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep sayılarak 5237 

sayılı T.C.K.nun 62 nci maddesi uyarınca cezasından I/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN 

ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

CMK.'nın 231/5'inci maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA, 

CMK.'nın 231/8'inci maddesi gereğince sanığın beş yıllık denetim süresine tabi 

TUTULMASINA, 

Sanık hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına takdiren YER 

OLMADIĞINA, 

Sanığın beş yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün 

AÇIKLANMASINA, aksi takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan 

kaldırılarak davanın DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİNE," şeklinde UYARLANMASINA 

karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit 

olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İlanen Tebliğ olunur. 

 10052 

————— 
Esas No : 2010/424 

Karar No : 2013/518 Müt. 

Firar suçundan hükümlü Temel ve Ayşe oğ.1989 D.lu, Iğdır Tuzluca Yukarı Mah. Nfs. 

Kyt.lı Gökhan AKIN hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 04.06.2013 gün ve 2010/424-

2013/518 Müt. Esas ve Karar sayılı duruşmasız işlere ait kararıyla; 

Mahkememizin 02.09.2010 tarihli, 2010/424-875 E.K. sayılı kararıyla hükümlü Gökhan 

AKIN hakkında firar suçundan yapılan yargılama sonunda hükümlünün 10 ay hapis cezasının 

İNFAZ EDİLMEMESİNE ve bu hükmün, 

Sanık P. Er Gökhan AKIN'ın 03.09.2009-04.10.2009 tarihleri arasında firar suçunu 

işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As. C.K.nun 66/1-a maddesi uyarınca BİR YIL HAPİS 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmalardaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edildiğinden 

T.C.K.nın 62/1 maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON 

AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın 04.10.2009-05.10.2009 tarihleri arasında yolda ve nezarette, 27.08.2010-

02.09.2010 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin T.C.K.nun63.maddesi uyarınca 

hükümlülük süresinden İNDİRİLMESİNE, 



13 Ocak 2014 – Sayı : 28881 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 

 

C.M.K.nın 231/5. maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA, 

C.M.K.nın 231/8.maddesi gereğince beş yıllık denetim süresine tabi TUTULMASINA, 

Sanığın beş yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün 

AÇIKLANMASINA, aksi takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak 

davanın DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİNE şeklinde uyarlanmasına karar verilmiş olup, 

sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 

Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ olunur. 10053 

————— 
Esas No : 2013/410 

Karar No : 2013/403 

İzin tecavüzü suçundan sanık Mahmut ve Anko Oğ.1969 D.lu, Manisa Merkez Sancaklı 

Bozköy Mah. Nfs. Kyt.lı Ramazan GÜLEN hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 

10.07.2013 gün ve 2013/410-403 Esas ve Karar sayılı kararıyla; 

5237 sayılı TCK.'nın 7'nci ve 5275 sayılı Kanunun 98'inci maddeleri uyarınca; 

Hükümlü Ramazan GÜLEN hakkında Mahkememizce verilip kesinleşmiş 13.04.2011 gün 

ve 2011/318-147 E.K. sayılı mahkumiyet hükmünün; 

"Sanık Ramazan GÜLEN'in 25.12.2001-15.07.2008 tarihleri arasında İZİN TECAVÜZÜ 

suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As. CK.'nın 66/1-b maddesi uyarınca ve alt 

sınırdan uzaklaşılarak takdiren BİR YIL İKİ AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA; 

Duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından 5237 sayılı TCK.nun 62 nci maddesi uyarınca 

takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak, sanığın neticeten ON BİR AY YİRMİ GÜN HAPİS 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA; 

Sanığın 28.10.2010-03.11.2010 tarihleri arasında gözetim altında, 03.11.2010-14.01.2011 

tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK.'nun 63 ncü maddesi uyarınca mahkumiyet 

süresinden MAHSUBUNA; 

Sanığın adli sicil kaydının ve engel nitelikte askeri sabıka kaydının bulunmaması ayrıca 

yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde kanaat oluşması nedenlerine bağlı olarak 

CMK.'nın 231/5,6 maddesi uyarınca MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASININ 

GERİ BIRAKILMASINA, 

5271 Sayılı CMK.'nın 231/8 inci fıkrası uyarınca 5 YIL DENETİM SÜRESİ 

belirlenmesine, sanığın kişiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak denetim süresinin herhangi bir 

yükümlülük belirlemeden GEÇİRİLMESİNE, 

5271 sayılı CMK.'nın 231/10'uncu fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni 

bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı 

takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine KARAR 

VERİLMESİNE, 

5271 Sayılı CMK.'nın 231/11'inci maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde 

kasıtlı bir suç işlemesi halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyet hükmünün 

AÇIKLANMASINA," 

Şeklinde UYARLANMASINA; İNFAZIN İŞBU UYARLAMA KARARINA GÖRE 

YAPILMASINA karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi 

adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İlanen Tebliğ 

olunur. 10054 
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Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: 

 VAN 

ESAS NO : 2009/706 

KARAR NO : 2013/23 Müt. 

SANIK KİMLİĞİ: Kamil AKGÜN, Ahmet ve Zeynep oğlu, 26.07.1975 doğumlu, 

Kırşehir / Mucur - Altınyazı Köyü nüfusuna kayıtlı. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: 

22784283332. Hakkari / Yüksekova - Dağlıca 1/10. İç Güvenlik Piyade Tabur Komutanlığı 

emrinde görevliyken Terhisli 1977/4 tertip Piyade Er 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Terhisli Piyade Er Kamil AKGÜN hakkında Van 

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 16.01.2013 tarih ve 2009/706 esas, 

2013/23 Müt. karar sayılı duruşmasız işlere dair kararıyla; 

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesince 16.01.2009 tarih ve 

2009/706 esas, 2009/203 karar sayılı hükmü ile hükümlü Kamil AKGÜN hakkında İzin Tecavüzü 

suçundan hükmolunan ON AY hapis cezasına ilişkin hükmün 5271 sayılı CMK.'nın 231/5'inci 

maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

Hükümlünün 5271 sayılı CMK.'nun 5728 sayılı kanun ile değişik 231 nci maddesinin 

8'inci fıkrası gereğince BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, bu 

süre içerisinde takdiren hükümlü hakkında herhangi bir denetimli serbestlik tedbirinin 

UYGULANMAMASINA, 

Hükümlünün karar tarihinden itibaren işleyecek beş yıllık denetim süresi içerisinde, 

kasten yeni bir suç işlemediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak 

DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ YÖNÜNDE DEĞERLENDİRME 

YAPILMASINA, eğer denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, hükümlü 

hakkında verilen mahkumiyet hükmünün AÇIKLANMASINA, 

Hükümlünün yolda, nezarette, tutuklulukta ve hürriyeti sınırlayıcı bütün sürelerin 

TCK.'nun 63'üncü maddesi uyarınca ileride muhtemel hükmün açıklanması durumunda 

cezasından MAHSUBUNA, karar verilmiştir. 

Yapılan tüm aramalara rağmen Hükümlü Kamil AKGÜN'ün bulunamayışı nedeniyle 

hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı duruşmasız işlere dair 

karar Hükümlü Kamil AKGÜN'e tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29.,30.ve 

31.maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden 15 gün sonra Hükümlü 

Kamil AKGÜN'e tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ terihinden itibaren 7 gün 

içinde Hükümlü Kamil AKGÜN tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1 nci maddesine göre itiraz 

başvurusu, Askeri Mahkememize, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri 

Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 

Sayılı Kanunun 197/3 ncü maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya 

Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile 

de olabileceği, bu şekilde yapılan itiraza Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Askeri 

Mahkemesince bakılacağı Hükümlü Kamil AKGÜN'e ilanen tebliğ olunur. 

 10168 
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Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: 

 VAN 

ESAS NO : 2009/753 

KARAR NO : 2013/24 Müt. 

SANIK KİMLİĞİ: Kadir TAPINANER, Yaşar ve Naime oğlu, 03.01.1979 doğumlu, 

Adana/Seyhan-Sucuzade Mahallesi nüfusuna kayıtlı. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: 

19654105528. Bitlis / Tatvan 6 nci Mekanize Piyade Tugay İstihkam Savaş Bölük Komutanlığı 

emrinde görevliyken Terhisli 1984/2 tertip istihkam Er 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Terhisli İstihkam Er Kadir TAPINANER hakkında 

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 16.01.2013 tarih ve 2009/753 

esas, 2013/24 Müt. karar sayılı duruşmasız işlere dair kararıyla; 

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesince 06.03.2009 tarih ve 

2009/753 esas, 2009/257 karar sayılı hükmü ile hükümlü Kadir TAPINANER hakkında İzin 

Tecavüzü suçundan hükmolunan BEŞ AY hapis cezasına ilişkin hükmün 5271 sayılı CMK.'nın 

231/5'inci maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

Hükümlünün 5271 sayılı CMK.'nun 5728 sayılı kanun ile değişik 231 nci maddesinin 

8'inci fıkrası gereğince BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, bu 

süre içerisinde takdiren hükümlü hakkında herhangi bir denetimli serbestlik tedbirinin 

UYGULANMAMASINA, 

Hükümlünün karar tarihinden itibaren işleyecek beş yıllık denetim süresi içerisinde, 

kasten yeni bir suç işlemediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak 

DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ YÖNÜNDE DEĞERLENDİRME 

YAPILMASINA, eğer denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, hükümlü 

hakkında verilen mahkumiyet hükmünün AÇIKLANMASINA, 

Hükümlünün yolda, nezarette, tutuklulukta ve hürriyeti sınırlayıcı bütün sürelerin 

TCK.'nun 63'üncü maddesi uyarınca ileride muhtemel hükmün açıklanması durumunda 

cezasından MAHSUBUNA, karar verilmiştir. 

Yapılan tüm aramalara rağmen Hükümlü Kadir TAPINANER'in bulunamayışı nedeniyle 

hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı duruşmasız işlere dair 

karar Hükümlü Kadir TAPINANER'e tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29.,30.ve 31 

.maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden 15 gün sonra Hükümlü Kadir 

TAPINANER'e tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ terihinden itibaren 7 gün 

içinde Hükümlü Kadir TAPINANER tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1 nci maddesine göre 

itiraz başvurusu, Askeri Mahkememize, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın 

Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, 

ayrıca 353 Sayılı Kanunun 197/3 ncü maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri 

Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 

yapılacak bir beyan ile de olabileceği, bu şekilde yapılan itiraza Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen 

Komutanlığı Askeri Mahkemesince bakılacağı Hükümlü Kadir TAPINANER'e ilanen tebliğ 

olunur. 10170 
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Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: 

 VAN 

ESAS NO : 2009/2515 

KARAR NO : 2013/17 Müt. 

SANIK KİMLİĞİ: Onur SARIKAYA, Feridun ve Fatma oğlu, 24.07.1982 doğumlu, 

Mersin/Tarsus-Huzurkent/Bağlarbaşı mahallesi nüfusuna kayıtlı. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik 

Numarası: 42388441396.Van 6 ncı Hudut Alay E Tipi Gazino Müdürlüğü emrinde görevliyken 

terhisli 1986/1 tertip Piyade Er 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Terhisli Piyade Er Onur SARIKAYA hakkında Van 

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 17.01.2013 tarih ve 2009/2515 

esas, 2013/17 Müt. karar sayılı duruşmasız işlere dair kararıyla; 

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesince 28.12.2009 tarih ve 

2009/2515 esas, 2009/2262 karar sayılı hükmü ile hükümlü Onur SARIKAYA hakkında İzin 

Tecavüzü suçundan hükmolunan ON AY hapis cezasına ilişkin hükmün 5271 sayılı CMK.'nın 

231/5'inci maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

Hükümlünün 5271 sayılı CMK.'nun 5728 sayılı kanun ile değişik 231 inci maddesinin 

8'inci fıkrası gereğince BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, bu 

süre içerisinde takdiren hükümlü hakkında herhangi bir denetimli serbestlik tedbirinin 

UYGULANMAMASINA, 

Hükümlünün karar tarihinden itibaren işleyecek beş yıllık denetim süresi içerisinde, 

kasten yeni bir suç işlemediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak 

DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ YÖNÜNDE DEĞERLENDİRME 

YAPILMASINA, eğer denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, hükümlü 

hakkında verilen mahkumiyet hükmünün AÇIKLANMASINA, 

Hükümlünün yolda, nezarette, tutuklulukta ve hürriyeti sınırlayıcı bütün sürelerin 

TCK.'nun 63'üncü maddesi uyarınca ileride muhtemel hükmün açıklanması durumunda 

cezasından MAHSUBUNA, karar verilmiştir. 

Yapılan tüm aramalara rağmen Hükümlü Onur SARIKAYA'nın bulunamayışı nedeniyle 

hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı duruşmasız işlere dair 

karar Hükümlü Onur SARIKAYA'ya tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29.,30.ve 

31.maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden 15 gün sonra Hükümlü 

Onur SARIKAYA'ya tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ terihinden itibaren 7 

gün içinde Hükümlü Onur SARIKAYA tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1 nci maddesine göre 

itiraz başvurusu, Askeri Mahkememize, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın 

Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, 

ayrıca 353 Sayılı Kanunun 197/3 ncü maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri 

Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 

yapılacak bir beyan ile de olabileceği, bu şekilde yapılan itiraza Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen 

Komutanlığı Askeri Mahkemesince bakılacağı Hükümlü Onur SARIKAYA'ya ilanen tebliğ 

olunur. 10171 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ŞEHİR MOBİLYALARI (REKLAM RAKETLİ OTOBÜS DURAĞI, RAKET, BİLBOARD, 

REKLAM KULESİ, MEGALİGHT, HARİTA PANOSU, RAKETSİZ KAPALI OTOBÜS 

DURAĞI) YAPIM, BAKIM VE ONARIMININ YAPILARAK, REKLAM AMACI İLE 

KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Çanakkale Belediye Başkanlığından: 

1 - Çanakkale Belediyesi sınırları dahilinde, şehir mobilyaları (reklam raketli otobüs 

durağı, raket, bilboard, reklam kulesi, megalight, harita panosu, raketsiz kapalı otobüs durağı) 

yapım, bakım ve onarımının yapılarak, reklam amacı ile kiralanması işi 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanunu 45. maddesi gereğince 36 ay süre ile ihale edilecektir. 

2 - İhale 21/01/2014, Salı günü Saat 13:30’da Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu/ 

ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye konu İşin Tahmini Bedeli 492.460,00 TL (Dörtyüzdoksanikibin Dörtyüzaltmış 

Türk Lirası) dir. Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin %3’ü olan 14.773,80,-TL 

(Ondörtbin Yediyüzyetmişüç Türk Lirası Seksen Kuruş) tur. İhale dosya bedeli 500,00.-TL. (beş 

yüz Türk Lirası)'dır. 

4 - İhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç 

saat 12.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak teslimat ile birlikte 

T.C.Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi'ne yatırmaları veya milli bankalardan birinden 

alınacak süresiz banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır. İhale 

günü saat 12.00'den sonra teminat kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar 

ihaleye iştirak ettirilmezler. 

5 - İstekliler söz konusu ihale şartnamelerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde 

Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde görebilirler. 

6 - İhaleye girebilmek için, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki 

şartlar aranır, 

7 - İHALE TEKLİF ŞARTLARI : 

7.1.) Mülkiyeti belediyemize ait mevcut 142 adet reklam raketli otobüs durağı, 37 adet 

raket pano, 23 adet bilboard, 2 adet reklam kulesi, 6 adet megalight kiralanması işi ile kiracı 

tarafından yeni yapılacak 80 adet ilave edilecek reklam panolu otobüs durağı (bahse konu 

kiralama işi sözleşme tarihi bitiminde mülkiyeti belediyeye bırakılacaktır), mevcut otobüs 

duraklarına kiracı tarafından temin edilip montajı yapılacak olan 140 adet harita panosu (bahse 

konu kiralama işi sözleşme tarihi bitiminde mülkiyeti belediyeye bırakılacaktır), kiracı tarafından 

temin edilip montajı yapılacak olan 12 adet raketsiz kapalı otobüs durağı (bahse konu kiralama işi 

sözleşme tarihi bitiminde mülkiyeti belediyeye bırakılacaktır), şehir mobilyasının temini, montajı 

ve reklam amacı ile kullanım hakkının verilmesi, bakım, onarım ve temizliği kiracı tarafından 

yapılacaktır. 

7.2.) Mevcut Otobüs duraklarının isim listesi ekte olup, listede harita panosu montajı 

yapılacak duraklar belirtilmiştir. Durak yerlerinin yer ve isim değiştirmesi Ulaşım Hizmetleri 

Müdürlüğünün yazılı raporu doğrultusunda Belediye Encümeni tarafından belirlenecektir. 

7.3.) Kiracı tarafından yeni yapılacak 80 adet ilave edilecek reklam panolu otobüs durak 

(bahse konu kiralama işi sözleşme tarihi bitiminde mülkiyeti belediyeye bırakılacaktır), 12 adet 

raketsiz kapalı otobüs durağı (bahse konu kiralama işi sözleşme tarihi bitiminde mülkiyeti 

belediyeye bırakılacaktır) yerleri belirtilmemiş, ihtiyaca göre Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 

yazılı raporu doğrultusunda Belediye Encümeni tarafından belirtilecektir. 

7.4.) Kiracı ihale sözleşmesinin onay tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde ihale konusu 

olan işleri tamamlayacaktır. Aksi takdirde Belediye Encümeni sözleşmeyi tek taraflı fesih etme 

veya mücbir sebepler doğması halinde ek süre vermeye Belediye Encümeni yetkilidir. 



Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 13 Ocak 2014 – Sayı : 28881 

 

7.5.) İhale konusu işlerde Belediyenin uygun gördüğü yerlere Belediyenin ihtiyaç 

duyması halinde %10 artış isteyebilir. Belediye Encümeni yetkilidir. 

7.6.) Belediye Encümeni 2886 sayılı yasanın 29. maddesi gereği ihaleyi yapıp 

yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

7.7.) Kiracı ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde 2886 sayılı yasanın 53-54-57. 

maddeleri gereğince kati teminat yatırarak Noter onaylı sözleşme yapmak zorundadır. 

7.8.) Teknik şartnamede belirtilen sistem bütün olarak çalışır vaziyette idare yönetiminin 

ve şirketin uygun gördüğü yerlerde ve belediyeden herhangi bir bedel alınmadan kurulacaktır. 

7.9.) Belediye sayım, seçim veya gerekli gördüğü zamanlarda gerekli gördüğü ilanlarını 

önceden yükleniciye haber vermek şartı ile (doğabilecek herhangi bir karışıklığı önlemek 

amacıyla) ihale konusu reklam ünitelerinin %15'ini kullanacak veya kullandıracaktır. Kiracı 

idarenin kullanacağı duraklar ve duraklarda kullanım hakkı süresini, kullanacağı bölümleri ve 

ölçüleri ile ilgili hiç bir talepte bulunmayacaktır. Bunlara ilişkin esaslar idare tarafından 

belirlenecektir. Ancak bu durakların aydınlatması, temizlik, bakım onarımları kiracı tarafından 

karşılanacak ve bu nedenle idareden ücret v.b. talepte bulunulmayacaktır. 

7.10.) Yayınlanacak reklamlar için idarenin onayı alınarak, etik değerlere aykırı 

olmayacaktır. 

7.11.) Yayın akışının programlanması idare ve şirket tarafından beraberce yapılacaktır. 

7.12.) Kiracının teklif ettiği ürün yeni, orijinal ambalajında, kalite kontrolü yapılmış, 

defosuz ve hatasız olmalıdır. 

7.13.) Teklif edilen ürün, idari sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça en az 3 yıl 

garanti altında olmalıdır. 

7.14.) Kiracı, teklif ettiği taslak halindeki ürünlerin montajının çalışma takvimini 

sözleşmenin akabinde idarenin tercih ve öncelikleri doğrultusunda düzenlemelidir. 

7.15.) İşin tamamını anahtar teslimi olarak kendi başına kurmak ve sorunsuz bir şekilde 

çalışır durumda teslim etmek kiracının yükümlülüğündedir. 

7.16.) Firma, taahhüt ettiği işlerin kalite kontrolünü yapmalı, görülen eksiklikler ve 

aksaklıkları zamanında gidermelidir. İşin tesliminden sonra, kabul işlemleri aşamasında görülen 

aksaklıklar ve eksiklikler idari sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça cezai müeyyideye tabi 

tutulacaktır. 

7.17.) Kiracı, kurulumunu yaparak çalışır duruma getirdiği tüm cihaz ve altyapının 

testlerini yapacaktır. 

7.18.) İdare, tüm bileşenlerinin kesintisiz olarak (yılda 365 gün, 24 saat) çalışır durumda 

bulunmasını hedeflemektedir. 

7.19.) İş kapsamında yer alan mobilyada meydana gelen arıza ve aksaklıklara en kısa 

sürede müdahale edilmesi ve sistemin tekrar çalışır hale getirilmesi garanti ve bakım kapsamında 

kiracı tarafından sağlanmalıdır. 

7.20.) Kiracı bakım çalışmalarını yerinde görüp yapacaktır. Mobilyaların gerekli olduğu 

durumda firmaya götürülüp getirilmesi firmaca ücretsiz sağlanacaktır. 

7.21.) Kiracı, müdahale ettiği her sorun ve sonucu hakkında en geç 2 gün içerisinde 

idareye yazılı olarak bilgi vermelidir. Bilgi verme formatı, tutanak, servis formu şekli idare ve 

firma ile birlikte belirlenecektir, 

7.22.) İdare, garanti ve bakım süreleri içinde bazı mobilyaların yer değişikliğinin ve 

kurulumunun yapılmasını talep edebilir. 

7.23.) Garanti süresince tüm arıza durumlarındaki bakım, temizlik ve onarımlar cihazların 

kurulu bulunduğu yerlerde firmaca ücretsiz yapılacaktır. Firma arızalı cihaz veya malzemenin 

değiştirilmesi gerekiyorsa bu değişikliği ve taşıma işlemlerini ücretsiz olarak yapacaktır. 
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7.24.) Kiracı işin tamamını kendi yapacaktır, tamamını veya bir kısmını alt yüklenicilere 

yaptıramaz. 

7.25.) İlgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi resim ve harçlar ile diğer sözleşme 

giderler yükleniciye aittir. 

7.26.) Kiracının yapmış olduğu tüm cihazlarda kullanılacak elektrik sarfiyatının maddi 

karşılığı sözleşme boyunca firmaya ait olacaktır. 

7.27.) Sözleşme süresi 3 yıl olacaktır. 

7.28.) Kiracı teknik şartnamede yer alan bütün maddeleri kabul eder. 

7.29.) Kiracının süre uzatımı istediği hallerde, sözleşme bitim tarihinden en az 3 ay önce 

idareye bilgi verecektir. Belediye Encümeni yetkilidir. 

8 - İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Kanuni ikametgahı olması, 

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde; ortak girişim beyannamesi. 

d) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkanlarını gösterir belge ve muhammen bedelin en az 

%25’i kadar iş bitirme belgesi. 

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2014 yılı için tasdikli) 

e.1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge 

e.2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare Merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin 

sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

e.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (e.2) deki esaslara temin edecekleri belge, 

f) İmza sirküleri verilmesi. 

f.1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

f.2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

f.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (f. 1) ve (f.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. 

g) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. 

h) Bu şartnamede yazılı miktarda teminat ve 500,00 TL (beş yüz Türk Lirası) ihale dosya 

bedeli vermesi. 

i) İsteklilerin istenen belgeleri Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüme en 

geç 21/01/2014 Salı günü, saat 12.00'ye kadar tutanak karşılığında vermeleri şarttır. Saat 

12.00'den sonra geçici teminat ve ihale dosya bedeli kabul edilmez. İhale geçici teminatı ve dosya 

bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. 

j) Vergi Dairesinden vergi borcunun olmadığına dair belge 

k) Çanakkale Belediyesi'ne herhangi bir borcu olmadığına dair Çanakkale Belediyesi İcra 

Takip Bürosundan belge. 

l) Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

m) 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak 

ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale 

bozularak kesin teminatı gelir kaydolur. 

İlan olunur. 182/1-1 
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KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLATI İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi (Düzce) Müdürlüğünden: 

1 - Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğümüze bağlı Atatürk Bulvarı Kızılay İş 

Hanı No: 4 adresinde Karabük Kan Bağışı Merkezi tadilat, bakım onarım işi, idari ve teknik 

şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ile açık eksiltme süreci ile 

yapılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir, teminat tutarları verdikleri fiyat teklifinin altında kalan firma ihaleye 

alınmayacaktır. 

3 - İhaleye ait şartnameler;  

* Karabük Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı Kızılay İş Hanı No: 4 

KARABÜK (Tel: 0 370 412 4774) 

* Batı Karadeniz (Düzce) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, Eski İstanbul Caddesi Anıtpark 

Karşısı/DÜZCE (Tel: 0 380 514 32 14), 

 adreslerinden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5 - Firmalar tekliflerini en geç 23.01.2014 günü saat 11:00’a kadar Batı Karadeniz 

(Düzce) Bölge Kan Merkezi ve Karabük Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü Mali İşler evrak 

bölümüne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 23.01.2014 günü saat 13:30’da Karabük Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 151/1-1 

—— • —— 

3 YILLIK 61.500 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 

Çaykur Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 ÇAYELİ-RİZE 

1 - Müdürlüğümüzce 2014, 2014, 2016 yılları için ihtiyaç duyulan 61.500 Ton Su Buharı 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında 

Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Musadağı Çay 

Fabrikası Müdürlüğü/Şirinköy Köyü No: 27 Çayeli/RİZE adresinden temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23/01/2014 günü saat 14.00'e kadar Musadağı Çay 

Fabrikası Müdürlüğü/Şirinköy Köyü No: 27 Çayeli/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de 

açılacaktır. 
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4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV Hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV Hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğü'nde yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayıp, Satın 

Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 9/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂN 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü Personel Müdürlüğünden: 

Üniversitemize "2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 2 öğretim üyesi 

alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri 

Anabilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserlerini" belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli 

Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, 

Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek İlanın yayımı 

tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversite Rektörlüğü'ne, başvuruları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora 

belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek 15 gün içinde 

Fakülte Dekanlığı'na başvurmaları gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Doğuş Üniversitesi 

Rektörlüğü'ne ve ilgili dekanlığa şahsen veya posta aracılığı ile yapabilirler. Postadaki gecikmeler 

ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul 

edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

Fakülte Bölüm 
Öğretim 

Üyesi sayısı 
Alanı Ek Açıklama 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Uluslararası Ticaret 

ve İşletmecilik 
1 

Uluslararası 

İktisat 
Prof. Dr. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Uluslararası Ticaret 

ve İşletmecilik 
1 

E-Ticaret ve 

Dış Ticaret 
Yrd. Doç. Dr. 

 210/1-1 
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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

— Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gazi Üniversitesi Kaynak ve Birleştirme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

— 2004 York Anvers Kuralları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlân

– 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. 


